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سمو رئيس الوزراء: المملكة خيار إستراتيجي لالستثمارات األجنبية

البحرين والهند نموذجان للتعايش والتعددية

سمو رئيس الوزراء مستقبال وفدا تجاريا ودينيا من الهند

العاهل يدعو للمشاركة اإليجابية في االنتخابات
ارتفاع المترشحات من 8 في 2002 إلى 44 في 2018

ا اليوم تدشين “البحرين للطيران” األسرع نموًّ
جاللة الملك مستقبال سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم وأعضاء لجنة تحكيم جائزة سموها العالمية لتمكين المرأة
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اس���تقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة، رئيس���ة المجلس األعلى للمرأة صاحبة الس���مو الملكي األميرة س���بيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة بقصر الصخير أمس، حيث قدمت س���موها لجاللته أعضاء لجنة تحكيم جائزة س���موها العالمية لتمكين المرأة، بمناس���بة انعقاد 
اجتماع اللجنة على أرض مملكة البحرين.  كما حضر اللقاء عدد من كبار الشخصيات المشاركة في المؤتمر الدولي حول “دور المشاركة السياسية 

للمرأة في تحقيق العدالة التنموية: تجارب عملية.. وتطلعات مستقبلية” الذي يقام يومي 14 و15 نوفمبر الجاري.

وف���ي مس���تهل اللق���اء، رحب جاللت���ه بضيوف 
الب���الد مش���يًدا بالنتائ���ج الطيب���ة الت���ي تحققها 
مملك���ة البحري���ن عل���ى مس���توى تق���دم الم���رأة 
البحريني���ة، وتقدي���ره للجه���ود الوطني���ة الت���ي 
مقدمته���ا  وف���ي  كاف���ة  المؤسس���ات  تبذله���ا 
صاحب���ة  برئاس���ة  للم���رأة  األعل���ى  المجل���س 
الس���مو الملك���ي قرين���ة العاه���ل، ال���ذي اس���تند 
عند وضع منهج عمله على الس���يرة والمس���يرة 
الحافل���ة باإلنج���از والعط���اء للم���رأة البحرينية، 
وااللت���زام من���ذ بداي���ة تأسيس���ه عل���ى ترجم���ة 
المبادئ الدس���تورية التي جاءت مؤكدة مكانة 
الم���رأة الراس���خة ضمن النس���يج الوطن���ي، كما 
تحق���ق  أن  المجل���س  مس���اهمات  اس���تطاعت 
األثر الطّي���ب في التعريف بإنج���ازات البحرين 
وعط���اء نس���ائها، اللوات���ي يس���اهمن بدوره���ن 
ف���ي االرتق���اء بتجربتن���ا الوطنية ف���ي مختلف 
مج���االت التنمي���ة لتص���ل وب���كل فخ���ر لمصاف 
التجارب العالمي���ة، إضافة إلى دورها وواجبها 
والعناية واالهتمام بأس���رتها.وأكد جاللة الملك 
أن حقوق المرأة ليست بقضية تشغل البحرين 
فقد مارس���ت الم���رأة حقوقها منذ عقود طويلة 

وال توجد أنظمة تحد من هذه الحقوق، ونحن 
نح���رص دائما عل���ى تعزي���ز هذه الحق���وق وأن 
الم���رأة البحريني���ة وعب���ر تاري���خ البحري���ن له���ا 
مس���اهمات مهم���ة وعدي���دة أثبت���ت م���ن خالله 
كفاءتها وإخالصها لخدم���ة وطنها ومجتمعها، 
وأن مساهمات المرأة في البحرين تعد نموذجا 
يحت���ذى ب���ه، فالبحرين بحم���د هللا يعيش فيها 
الجمي���ع من���ذ عق���ود طويلة بمختل���ف دياناتهم 
ومذاهب في مجتمع مح���اب ومترابط يرحب 

ويقدر بالجميع.
وأعرب عاهل البالد عن شكره الهتمام أعضاء 
لجن���ة تحكي���م جائ���زة األمي���رة س���بيكة بن���ت 
إبراهيم العالمية لتمكين المرأة بتبنيهم رس���الة 
هذا المش���روع الهادف الذي جاءت بداياته من 
مملك���ة البحري���ن، ودوره���م ف���ي تنمي���ة أعمال 
الجائ���زة عل���ى الصعيد العالمي، ونش���ر أهدافها 
المهم���ة والقائمة على مبادئ العدالة والش���راكة 
المتكافئة للمرأة مع الرجل في البناء الحضاري 

وفي حفظ االستقرار واألمن اإلنساني.
وأع���رب جالل���ة المل���ك ع���ن فخ���ره واعت���زازه 
بالمشاركة السياس���ية البناءة للمرأة البحرينية 

في االنتخابات النيابية والبلدية والتي عكست 
وعًي���ا وطنًي���ا بض���رورة المس���اهمة ف���ي صن���ع 
القرار واالنخراط بمس���ؤولية ف���ي بناء الوطن، 
مش���يًدا جاللت���ه بارتفاع عدد المترش���حات في 
االنتخابات من 8 مترش���حات ف���ي العام 2002 
إل���ى 44 مترش���حة ف���ي انتخاب���ات 2018، كم���ا 
تناف���س الم���رأة نيابيا ف���ي 26 دائ���رة انتخابية 
مختلف���ة، خصوص���ا أن الم���رأة تش���كل نص���ف 
الكتلة االنتخابية. وأكد جاللته بهذه المناس���بة 
تقدي���ره لإلقب���ال الكبير للم���رأة البحرينية على 
ممارس���ة حقوقها السياس���ية باعتبارها ش���ريًكا 

أساسًيا في المجتمع.
وقال جاللته إن االهتمام الكبير من المواطنين 
للمش���اركة ف���ي االنتخاب���ات النيابي���ة والبلدي���ة 
عل���ى  ودلي���ل  واعت���زاز،  فخ���ر  مث���ار  المقبل���ة 
المسؤولية الوطنية التي يتمتع بها البحرينيون 
لبن���اء مس���تقبلهم ف���ي مختلف االس���تحقاقات 
م���ن  المواطني���ن  جاللت���ه  داعًي���ا  الوطني���ة، 
مترش���حين وناخبين إلى المش���اركة اإليجابية 
الوطني���ة ف���ي االنتخاب���ات المقبل���ة اس���تكمااًل 
لدورهم المسؤول والرائد لنهضة وطننا العزيز 

ف���ي مختل���ف المج���االت، مش���يًرا جاللت���ه إل���ى 
أن االس���تحقاق االنتخابي المقب���ل يعد محطة 
جديدة في تاريخ البحرين السياس���ي لتحقيق 
التوفي���ق  للجمي���ع  متمنًي���ا  التطلع���ات،  جمي���ع 
والنج���اح لعم���ل ج���اد وإنج���از أكب���ر، وتحقي���ق 
المنجزات في إطار الوحدة الوطنية. كما تمنى 
عاه���ل البالد كل التوفيق والنجاح للمش���اركين 
ف���ي المؤتم���ر الدول���ي ال���ذي اس���تقطب نخب���ة 
متمي���زة من القي���ادات والش���خصيات العالمية، 
مش���يًرا جاللت���ه إلى أهمي���ة موض���وع المؤتمر، 
الس���يما أن مقاصد هذا المؤتمر ترمي إلى دعم 
الجه���ود الوطني���ة والدولي���ة الس���تدامة تق���دم 
الم���رأة ف���ي مج���االت العم���ل السياس���ي وصنع 
الق���رار وتفعي���ل مش���اركتها في الحي���اة العامة، 
مؤك���ًدا جاللت���ه أن البحري���ن س���تظل ملتزم���ة 
بخطه���ا المت���زن ف���ي االنفت���اح عل���ى التجارب 
العالمي���ة للبن���اء على م���ا تبذله م���ن جهود وبما 

يراعي الخصوصية الوطنية.
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اس���تقبل عاه���ل الب���الد صاح���ب الجاللة 
خليف���ة  آل  عيس���ى  ب���ن  حم���د  المل���ك 
بقاع���دة الصخي���ر الجوي���ة أم���س نائ���ب 
وكي���ل وزارة القوات الجوي���ة األميركية 
للشؤون الدولية هايدي جرانت بمناسبة 
زيارتها لمملكة البحرين لحضور معرض 

البحرين الدولي للطيران.
ورحب جاللة المل���ك بنائب وكيل وزارة 
للش���ؤون  األميركي���ة  الجوي���ة  الق���وات 
العالق���ات  معه���ا  واس���تعرض  الدولي���ة، 
التاريخي���ة الثنائية القائم���ة بين البلدين 
وم���ا يش���هده التع���اون بينهم���ا م���ن تقدم 
المج���االت،  م���ن  العدي���د  ف���ي  وتط���ور 
الدفاعي���ة  المج���االت  ف���ي  خصوص���ا 
والعس���كرية، معرب���ا جاللت���ه عن ش���كره 
وتقدي���ره للوالي���ات المتح���دة األميركية 
لمش���اركتها في معرض البحرين الدولي 

للطي���ران والذي يأتي في إطار العالقات 
الوثيق���ة المتمي���زة بين مملك���ة البحرين 

والواليات المتحدة األميركية.
المل���ك  الجالل���ة  صاح���ب  تفق���د  كم���ا 
البحري���ن  مع���رض  ف���ي  االس���تعدادات 

الدولي للطيران.

المنامة - بنا

تطوير التعاون العسكري مع الواليات المتحدة

جاللة الملك مستقبال نائب وكيل وزارة القوات الجوية األميركية للشؤون الدولية

جاللة الملك مستقباًل سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم بقصر الصخير أمس

المنامة - بنا

دع����وة م��ل��ك��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن إل���ى ال��م��ش��ارك��ة اإلي��ج��اب��ي��ة ف���ي االن��ت��خ��اب��ات

العاهل: فخورون بالمشاركة السياسية البناءة للمرأة
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بدورها، تقدمت صاحبة السمو الملكي بأسمى آيات الشكر والتقدير للعاهل على  «

دعم جاللته الدائم للمجلس األعلى للمرأة، وعلى ثقته السامية التي كان لها أبلغ 

األثر في تفعيل المجلس لدوره وتوليه لمسؤولياته الوطنية كآلية وطنية معنية 

بمتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال تقدم المرأة البحرينية، وبما يتسق مع 

رؤية جاللته في تعزيز مكانة مملكة البحرين دولًيا عبر تطبيق أفضل السياسات 

والممارسات الخاصة بشؤون المرأة، منوهًة سموها بدعم جاللة الملك ألعمال 

الجائزة منذ انطالقتها األولى على المستوى الوطني والتي جاء تأسيسها بأمر 

ملكي، ومر على إنشائها أكثر من 14 عاما. 

وأشارت سموها إلى أهمية مشاركة أعضاء لجنة الجائزة مع جمع رفيع المستوى  «

من المسؤولين في المؤتمر الدولي لما يحمله أعضائها من خبرة ثرية ومساهمات 

نوعية في مجال تقدم المرأة وإدماج احتياجاتها في الشأن العام، كما أوضحت 

سموها أن المؤتمر الذي ينظمه المجلس األعلى للمرأة حول المشاركة السياسية 

للمرأة وأثر ذلك على العدالة التنموية، يأتي من حيث التوقيت والمضمون متسًقا 

مع االنتخابات النيابية والبلدية وموضوع يوم المرأة البحرينية الذي يحتفي هذا 

العام بمساهماتها في تطوير العمل التشريعي والبلدي ويلقي الضوء على 

مسيرتها الثرية في البناء الوطني.



أكد رئيس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، لدى اس���تقبال س���موه وفدا تجاريا ودينيا هنديا، 
أن البحرين ش���كلت على مر التاريخ محطة مضيئة في حوار الحضارات والثقافات واألديان. وبين س���موه أن مملكة البحرين 
تح���رص عل���ى اإلس���هام الفاعل في تقري���ب الثقافات واألديان؛ إليمانها الراس���خ بأهمية ذلك في الوصول إلى الس���ام العالمي، 
مؤكدا س���موه أن هذه المعطيات جعلت من المملكة خيارا إس���تراتيجيا لاس���تثمارات األجنبية، إضافة إلى ما توفره الحكومة 
من بيئة خصبة وتسهيات للمستثمرين، وأكد سموه أن مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة تتشابهان في أنهما نموذجان 

للتعايش والتعددية الدينية التي ترتكز على تاريخ طويل من التسامح الذي شكل ثراًء مجتمعًيا.

وقال سموه: “إن ما يتسم به مجتمع البحرين 
من تعدد يشكل أمر حيوي ألي مجتمع، وهذا 
التع���دد ناب���ع م���ن روح التس���امح الت���ي عرف 
بها ش���عب البحري���ن، فالبحرين تضم مختلف 
األع���راف والديان���ات، وع���رف مجتمعها على 

الدوام بالتسامح وتقبل اآلخر”.
وكان صاح���ب الس���مو الملكي رئي���س الوزراء 
ق���د اس���تقبل بقص���ر القضيبي���ة أم���س وف���دا 
تجاري���ا ودينيا من جمهوري���ة الهند الصديقة 

يتقدمهم رئيس مجلس إدارة ش���ركة أجميرا، 
راجنيكانت شامال جي أجميرا.

ورحب صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء 
الهن���د  م���ن جمهوري���ة  المس���تثمرين  بتوج���ه 
الصديق���ة لتعزي���ز اس���تثماراتهم ف���ي مملك���ة 
البحري���ن عب���ر التع���اون البن���اء م���ع القط���اع 
بي���ن  العالق���ات  أن  الخ���اص، مؤك���دا س���موه 
البلدين له���ا تاريخ طوي���ل وللجانب التجاري 
نصيب وافر منها وإسهام فاعل في تطويرها 

وال يزال التعاون االس���تثماري يرفد العالقات 
ل���كل أش���كال الدع���م  الثنائي���ة بي���ن البلدي���ن 

واإلسناد.
تش���هده  لم���ا  ارتياح���ه  ع���ن  س���موه  وأع���رب 
العالق���ات بي���ن مملك���ة البحري���ن وجمهوري���ة 
الهن���د الصديق���ة م���ن نم���اء مس���تمر، يعك���س 
عم���ق روابط التع���اون التاريخي���ة التي تجمع 
بين البلدين والش���عبين الصديقين، مؤكدا أن 
العالق���ات البحريني���ة الهندي���ة ترس���خت عبر 

س���نين طويلة وترتكز على أس���س متينة من 
االحترام والحرص المتبادل على بناء نموذج 
المش���تركة  المصال���ح  للتع���اون يخ���دم  ق���وي 
للبلدي���ن. وأش���اد الوف���د التجاري الهن���دي بما 
الس���مو  صاح���ب  برئاس���ة  الحكوم���ة  هيأت���ه 
الملك���ي رئي���س ال���وزراء م���ن كاف���ة أس���باب 

النج���اح لالس���تثمارات األجنبي���ة، منوه���ا بم���ا 
تش���هده مملكة البحرين من نشاط استثماري 
وحراك اقتصادي يشجع المستثمرين على أن 

يتخذوا من البحرين منطلقا ألعمالهم.
فيم���ا أع���رب الوفد الديني الهندي عن ش���كره 
رئي���س  الملك���ي  الس���مو  لصاح���ب  وتقدي���ره 

ال���وزراء عل���ى ما تحظ���ى به الجالي���ة الهندية 
برئاس���ة  الحكوم���ة  م���ن  ورعاي���ة  دع���م  م���ن 
سموه، مشيدين بما تتمتع به مملكة البحرين 
م���ن حرية ديني���ة وتعددي���ة فكري���ة وثقافية 
وإس���هامها الفاع���ل والمؤث���ر في الح���وار بين 

األديان والثقافات.

سمو رئيس الوزراء مستقبال وفدا تجاريا ودينيا من الهند

المنامة - بنا

البحرين والهند نموذجان للتعايش والتعددية الدينية
المملكة ف��ي  اس��ت��ث��م��ارات��ه��م  ال��ه��ن��ود  ب��ت��ع��زي��ز  ي��رح��ب  ال�����وزراء  رئ��ي��س  س��م��و 

اس����تقبل رئي����س ال����وزراء صاح����ب الس����مو الملكي األمي����ر خليفة بن س����لمان آل خليف����ة، بقصر 
القضيبية أمس، عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ عزام مبارك 
الصب����اح. وخ����ال اللق����اء، أك����د صاحب الس����مو الملكي رئيس ال����وزراء أن العاق����ات البحرينية 
الكويتية متينة وتش����هد على الدوام تقدما في كافة المجاالت، الفتا س����موه إلى اهتمام مملكة 

البحرين دوما باالرتقاء بعاقات األخوة المتجذرة التي تربط البلدين.

الس���مو  صاح���ب  ون���وه 
ال���وزراء  رئي���س  الملك���ي 
بمس���ار العالق���ات بين مملكة 
الكوي���ت  ودول���ة  البحري���ن 
الش���قيقة وبم���ا تش���هده م���ن 
تط���ور متن���ام عل���ى مختلف 
األصع���دة، الفت���ا س���موه إلى 
حرص مملك���ة البحرين على 
تعزيز آف���اق التعاون األخوي 
مع ش���قيقتها دول���ة الكويت، 
وال���ذي يس���تند إل���ى قاع���دة 
وتنس���يق  وتفاه���م  صلب���ة 

وأواصر محبة وتآٍخ.
عمي���د  أع���رب  جهت���ه،  م���ن 
الس���لك الدبلوماس���ي س���فير 
دول���ة الكوي���ت ل���دى مملك���ة 
االعت���زاز  ع���ن  البحري���ن 
العالق���ات  ب���ه  تحظ���ى  بم���ا 
م���ن  الكويتي���ة  البحريني���ة 
دع���م، وإس���ناد م���ن صاح���ب 
السمو الملكي رئيس الوزراء 
حت���ى أصبح���ت الي���وم مثاال 
للعالقات المتميزة والتعاون 

الوثيق.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء: العالقات تستند إلى قاعدة صلبة

سمو رئيس الوزراء مستقبال السفير الكويتي

سفير الكويت: 
أصبحنا بدعم 
سموه مثاال 

للعالقات 
المتميزة

المملكة تضم 
مختلف الديانات 

وعرف مجتمعها 
على الدوام 

بالتسامح

البحرين تحرص 
على اإلسهام 

الفاعل في 
تقريب الثقافات 

واألديان

العالقات مع 
الهند لها تاريخ 
طويل وللجانب 
التجاري نصيب 

وافر منها

إيمان المملكة  
بالسالم جعلها 
خيارا إستراتيجيا 

لالستثمارات 
األجنبية

الوفد الهندي 
يشيد بما تتمتع 
به البحرين من 

حرية دينية 
وتعددية

 ما يتسم به 
مجتمع البحرين 

من تعدد يشكل 
أمرا حيويا ألي 

مجتمع
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اس���تقبل رئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو الملكي األمي���ر خليفة بن س���لمان 
آل خليف���ة بقص���ر القضيبي���ة أمس عددا من أف���راد العائلة المالك���ة الكريمة 
والمسؤولين، حيث تبادل سموه معهم الحديث حول عدد من قضايا الشأن 

المحلي.

 وخالل اللقاء، أش����اد صاحب السمو 
الملك����ي رئيس ال����وزراء بما يتمتع به 
أبناء البحرين من روح اإلصرار على 
مضاعف����ة الجه����ود لخدم����ة وطنه����م 
وتعزيز مكانته في شتى المجاالت.

 وقال س����موه “إننا فخورون بش����عب 
البحري����ن، وثقتن����ا كبي����رة فيهم، فهم 
البحري����ن وأعظ����م مقوماته����ا  ث����روة 
المملك����ة  ف����ي جع����ل  الت����ي نجح����ت 

نموذجا في القدرة على اإلنجاز”.
 وأضاف س����موه “أن مملكة البحرين 
بقي����ادة عاه����ل الب����الد جالل����ة المل����ك 
حمد ب����ن عيس����ى آل خليف����ة تمضي 
بكل العزم والثقة على طريق التنمية 

التي تلب����ي تطلع����ات المواطنين في 
الحاضر والمستقبل”.

 وأكد صاحب الس����مو الملكي رئيس 
ال����وزراء الثقة في الوعي المجتمعي 

على قدر هذه المس����ؤولية الوطنية، 
المس����يرة  دع����م  عل����ى  ق����ادر  وأن����ه 
الوطنية وجعلها شاهدا على حضارة 

هذا الشعب وتقدمه.

الحكوم����ة  أن  إل����ى  س����موه  ون����وه 
حريص����ة عل����ى اس����تكمال العمل في 
مختل����ف المش����روعات التنموي����ة في 
مختل����ف الم����دن والق����رى، وأن تكون 

عملية التنفيذ وفق أعلى مستويات 
تطلع����ات  تلب����ي  الت����ي  الج����ودة 
مقوم����ات  له����م  وتوف����ر  المواطني����ن 

الحياة الكريمة.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين

المنامة - بنا

شعبنــا هو ثــروة البحريـــن وأعظـــم مقوماتهــــا
س��مو رئي��س ال��وزراء: المملكة بقي��ادة العاه��ل تمضي بكل الع��زم على طري��ق التنمية

الوعي 
المجتمعي 

قادر على دعم 
المسيرة الوطنية 

وجعلها شاهدا 
على حضارة 

الشعب وتقدمه

المنامة- بنا

اس���تقبل رئيس ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمي���ر خليفة بن 
سلمان آل خليفة بقصر القضيبية 

أم���س أبناء جاس���م محم���د مراد، 
عل���ى  بالس���الم  تش���رفوا  الذي���ن 

سموه. 
صاح���ب  أش���اد  اللق���اء  وخ���الل 
ال���وزراء  رئي���س  الملك���ي  الس���مو 

ف���ي  البحري���ن  أبن���اء  بإس���هامات 
المج���االت كاف���ة، منوه���ا س���موه 
بم���ا تقدم���ه العائ���الت البحريني���ة 
من ب���ذل في دعم مس���يرة العمل 
الوطني، معربا سموه عن تقديره 

لعائل���ة مراد وما قدمته من عطاء 
في خدمة الوطن.

من جانبه���م، أعرب أبناء جاس���م 
ش���كرهم  ع���ن  م���راد  محم���د 
الس���مو  لصاح���ب  وتقديره���م 

الملك���ي رئي���س ال���وزراء، على ما 
يبديه س���موه من اهتمام وحرص 
عل���ى التواص���ل م���ع المواطني���ن 
والس���ؤال عنهم، مشيدين باللفتة 
اإلنس���انية الطيبة الت���ي عبر عنها 

س���موه في الس���ؤال ع���ن والدهم 
واالطمئن���ان عل���ى صحت���ه، ف���ي 
إط���ار حرص س���موه عل���ى تعزيز 
م���ا يجمع أبن���اء المملكة من روح 

األسرة الواحدة.

س���م���و رئ����ي����س ال�����������وزراء ي��س��ت��ق��ب��ل أب����ن����اء ج����اس����م م���ح���م���د م����راد

إسهامات كبيرة ألبناء البحرين في العمل الوطني

سمو رئيس الوزراء مستقبال أبناء جاسم محمد مراد
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املالية  املعلومات  املوحد، من  املخترص  املرحيل  النقدية  التدفقات  املوحد وبيان  املخترص  املرحيل  امللكية  التغريات يف حقوق  املوحد، وبيان   املخترص  املرحيل  الدخل  املوحد، وبيان  املخترص  املرحيل  املايل  املركز  بيان   تم استخراج  كلٍّ من 

املرحلية املخترصة  املوحدة لإلثمار القابضة ش.م.ب. لفرتة الستة أشهر املنتهية يف ٣0 سبتمرب 2018، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وتم مراجعتها من قبل السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز ام إي ليمتد، مملكة البحرين، 

والذين أصدروا تقرير مراجعة متحفظ، بتاريخ 1٣ نوفمرب 2018.

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018

دكتورة أماني خالد بورسيل
عضو مجلس اإلدارة

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس اإلدارة

أحمد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي

رشكة اإلثمار القابضة ش.م.ب. سجل تجاري: 15210-20، ص.ب: 2820، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.
www.ithmaarholding.com :هاتف: 584000 17 )97٣+(، فاكس: 584017 17 )97٣+(، املوقع اإللكرتوني

مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كرشكة استثمارية فئة 1.

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( 

كما يف
30 سبتمرب 2018

)مراجعة(

كما يف
31 ديسمرب 2017

)مدققة(

كما يف
30 سبتمرب 2017

)مراجعة(

املوجودات

 579،887  701،938  665،559 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

 269،451  261،392  80،852 ومؤسسات أخرى

 3،583،572  3،577،871  3،649،627 مرابحات وتمويالت اخرى

 347،283  367،131  455،875 تمويالت املشاركة

 5،570  5،760  5،760 استثمارات يف املضاربة

 2،047،219  1،862،885  1،260،413 صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها

 259،492  186،207  586،426 استثمارات يف رشكات زميلة

 80،218  74،896  72،104 حسابات االستثمار املقيدة

 292،051  347،760  415،395 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 257،263  247،902  247،523 استثمارات عقارية

 231،151  196،239  227،263 موجودات أخرى

 399،077  478،432  57،690 موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع

 116،324  140،820  113،697 موجودات ثابتة

 166،443  162،126  154،710 موجودات غري ملموسة

 8،635،001  8،611،359  7،992،894 إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية 

 1،695،418  1،781،493  1،618،320 حسابات جارية للعمالء

 1،200،678  1،143،964  1،077،809 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 1،935،207  1،907،971  1،894،054 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 373،431  431،645  384،638 املطلوبات األخرى

 5،204،734  5،265،073  4،974،821 إجمايل املطلوبات

 2،827،490  2،827،915  2،670،554 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
 180،514  163،041  160،234 حقوق األقلية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 8،212،738  8،256،029  7،805،609 االستثمار املطلقة وحقوق األقلية

 757،690  757،690  757،690 رأس املال

 )30،149( )30،149( )30،149(أسهم الخزينة

 242،698  233،761  184،508 االحتياطيات

 )547،976( )605،972( )724،764(خسائر مرتاكمة

 422،263  355،330  187،285 إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 8،635،001  8،611،359  7،992،894 االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

الثالثة أشهر املنتهية يفالتسعة أشهر املنتهية يف 

30 سبتمرب 2018
)مراجعة(

30 سبتمرب 2017
)مراجعة(

30 سبتمرب 2018
)مراجعة(

30 سبتمرب 2017
)مراجعة(

اإليرادات 

 41،٣79  45،515  119،176  1٣2،818 الدخل من حسابات االستثمار املطلقة

ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات الهبوط يف 
 )2٣،8٣6( )25،414( )67،24٣( )77،490(القيمة

حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها 
 17،543  20،101  51،933  55،328 مضارباً

 ٣6،289  41،988  108،٣71  11٣،٣4٣ الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

 5،722  9،88٣  27،٣٣8  50،249 حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 27،71٣  22،574  95،281  74،964 الدخل من االستثمارات

 7،002  14،544  19،419  40،6٣5 إيرادات أخرى

 94،269  109،090  302،342  334،519 إجمايل اإليرادات

 ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية 
 )40،402(  )46،298( )121،262()12٣،045(ومؤسسات أخرى )صايف(

 53،867  62،792  181،080  211،474 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )45،110( )42،852( )126،752( )1٣1،488(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )5،779( )7،461( )21،518( )25،810(اإلستهالك واإلطفاء

 )50،889( )50،313( )148،270( )157،298(إجمايل املرصوفات

 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة 
 2،978  12،479  32،810  54،176 والرضائب الخارجية 

مخصصات الهبوط يف القيمة ملوجودات مصنفة كموجودات 

 )12،٣89( -  )12،٣89( - محتفظ بها لغرض البيع

 7٣1  )٣،٣09( )12،055( )17،656(مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

 )8،680( 9،170  8،366  36،520 صايف الربح/)الخسارة( قبل الرضائب الخارجية

 )5،984( )8،656( )24،615( )25،184(رضائب خارجية

 )14،664( 514  )16،249( 11،336 صايف الربح/)الخسارة( للفرتة

متعلقة بالتايل:

 )17،795( )2،120( )27،04٣( 2،7٣0 مساهمي اإلثمار

 ٣،1٣1  2،6٣4  10،794  8،606 حقوق األقلية

 11،336 )16،249(  514 )14،664( 

)0.61()0.07()0.93(0.09 عائد السهم األسايس واملخفف – سنتات أمريكية

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

التسعة أشهر املنتهية يف

30 سبتمرب 2018
)مراجعة(

30 سبتمرب 2017
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

 8،٣66  ٣6،520 صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 21،518  25،810 االستهالك واإلطفاء

 )27،٣٣8( )50،249(حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 12،055  17،656 مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 12،٣89  - مخصصات الهبوط يف القيمة ملوجودات محتفظ بها لغرض البيع

 )16٣( 2٣8 خسائر/)أرباح( بيع موجودات ثابتة

 26،827  29،975 إيرادات تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً ولدى املصارف املركزية 

 )41،8٣٣( )1،251(املتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لإلحتياطي

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 )1،699( )٣89،155(مرابحات وتمويالت اخرى 

 )119،794( )129،884(تمويالت املشاركة

 )40،164( )46،572(موجودات أخرى

 12٣،7٣1  )48،5٣4(الحسابات الجارية للعمالء 

 6٣،695  )2٣،٣54(مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 48،075  186،050 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 28،726  )٣4،٣87(املطلوبات األخرى

 60،518  )120،614(الزيادة / )النقص( يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )18،8٣4( )24،842(الرضائب املدفوعة

 129،248  )602،568(صايف النقد )املستخدم يف( / الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف التغيريات يف:

 8،855  - استثمارات يف املضاربة

 )٣5،847( )72،494(موجودات مقتناة بغرض التأجري

 )204،550( 456،068 صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها

 28،7٣0  44،080 أرباح األسهم املستلمة من رشكات زميلة

 )5،991( 1،415 بيع / )رشاء( موجودات ثابتة

 )208،803( 429،069 صايف النقد الناتج من / )املستخدم يف( األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 )1،٣26( - الرضائب املدفوعة

 )1،326( - صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

 9،912  )44،٣79(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 )70،969( )217،878(صايف النقص يف النقد وما يف حكمه

 716،782  792،218 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 645،813  574،340 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لإلستثمارات

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل 
حقوق 
امللكية

 355،330  )605،972( 233،761  )46،692( 3،450  38،773  50،727  38،418  149،085  )30،149( 757،690 يف 1 يناير 2018 )مدققة(

 )121،522( )121،522( -  -  -  -  -  -  -  -  - تأثري معيار املحاسبة املالية رقم ٣0

 233،808  )727،494( 233،761  )46،692( 3،450  38،773  50،727  38،418  149،085  )30،149( 757،690 الرصيد املراجع يف 1 يناير 2018

 2،7٣0  2،7٣0  -  -  -  -  -  -  -  -  - صايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات 

 )2٣،992( -  )2٣،992( -  -  )2٣،992( -  -  -  -  - استثمارية وما يف حكمها

 596  -  596  -  596  -  -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لألستثمارات العقارية

 )2،071( -  )2،071( -  -  )2،071( -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )2٣،786( -  )2٣،786( )22،918( )925( 57  -  -  -  -  - تسوية تحويل العمالت األجنبية

 187،285  )724،764( 184،508  )69،610( 3،121  12،767  50،727  38،418  149،085  )30،149( 757،690 يف 30 سبتمرب 2018 )مراجعة(

االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لإلستثمارات

 احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 427،415  )520،933( 218،460  )47،378( 2،648  25،711  50،727  38،090  148،662  )27،802( 757،690 يف 1 يناير 2017 )مدققة(

 )27،04٣( )27،04٣( -  -  -  -  -  -  -  -  - صايف ربح الفرتة

 )1،924( -  42٣  -  -  -  -  -  42٣  )2،٣47( - أسهم تحت نظام حوافز املوظفني

حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات

 4،7٣4  -  4،7٣4  -  -  4،7٣4  -  -  -  -  - استثمارية وما يف حكمها

 10،679  -  10،679  2،670  -  8،009  -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 8،402  -  8،402  8،606  )19٣( )11( -  -  -  -  - تسوية تحويل العمالت األجنبية

 422،263  )547،976( 242،698  )36،102( 2،455  38،443  50،727  38،090  149،085  )30،149( 757،690 يف 30 سبتمرب 2017 )مراجعة(



أك���دت قرين���ة عاهل البالد رئيس���ة المجلس األعلى للمرأة صاحبة الس���مو الملكي األميرة س���بيكة بنت إبراهي���م آل خليفة، أن الجائزة العالمية لتمكين المرأة تحمل رس���الة مملكة 
البحرين للمجتمع الدولي بأن ش���أن المرأة هو ش���أن تنموي بامتياز، وبالتزامها التام بدعم سياس���ات وتوجهات العالم للتس���ريع من وتيرة تقدم المرأة بما يواكب أهداف التنمية 

المستدامة للعام 2030. 

ج���اء ذل���ك لدى اس���تقبال س���موها في مقر 
المجل���س األعل���ى للم���رأة بالرف���اع أعضاء 
لجن���ة تحكيم الجائ���زة، وهم يمثلون نخبة 
م���ن األس���ماء العالمي���ة ف���ي مج���ال العمل 
وكي���ل  وبرئاس���ة  واألمم���ي  الدبلوماس���ي 
األمي���ن الع���ام لألم���م المتح���دة فومزيل���ي 

مالمبو نكوكا.
وأعرب���ت صاحب���ة الس���مو الملك���ي قرين���ة 
العاه���ل عن ش���كرها لهيئة األم���م المتحدة 
للم���رأة عل���ى التع���اون المثم���ر ف���ي إطالق 
هذه الجائ���زة وتفعيل أهدافها المنش���ودة، 
كما أش���ادت بالجه���ود الت���ي يبذلها أعضاء 
لجنة تحكيم الجائزة وفريق العمل باألمم 
المش���اركات  تلق���ي  ف���ي  للم���رأة  المتح���دة 
وتقييمه���ا وفقا لمعايير الجائزة، وتقديرها 
لمستويات الدقة والحيادية التي يلتزم بها 
الفريق المس���ؤول، مش���يدة بما ت���م تنفيذه 
م���ن برامج وخطط للتعريف بالجائزة على 
المستوى الدولي والذي أدى إلى بلوغ عدد 
المشاركين فيها إلى نحو 1880 مشاركة. 

جائ���زة  تحكي���م  لجن���ة  أعض���اء  وأع���رب 
األمي���رة س���بيكة بن���ت إبراهي���م العالمي���ة 
لتمكي���ن المرأة عن تطلعهم لقياس النتائج 
عل���ى تحقيقه���ا  الت���ي س���يعملون  الطيب���ة 
م���ن خ���الل التعري���ف بأهدافه���ا وتش���جيع 
المؤسس���ات واألفراد على المش���اركة فيها، 

مؤكدي���ن أن الجائ���زة س���تكون خي���ر أداة 
للترويج للممارس���ات الناجح���ة التي تعمل 
عل���ى تعزي���ز الت���وازن بين الجنس���ين، وبما 
يرف���ع من مس���تويات مش���اركة الم���رأة في 
س���وق العم���ل، وتمكينها م���ن االعتماد على 
ذاته���ا واالرتقاء بمس���توى أس���رتها وصوال 

لنهوضها بمجتمعها. 
وضم اللقاء كال من رئيس���ة لجنة التحكيم 
بن���ت  س���بيكة  األمي���رة  لجائ���زة  الدولي���ة 

إبراهيم آل خليف���ة العالمية لتمكين المرأة 
فومزيل���ي مالمب���و نك���وكا، وأعض���اء لجنة 
التحكي���م وه���م: رئيس���ة وزراء نيوزيلن���دا 
السابقة هيلين كالرك، رئيس مجلس أمناء 
غرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخة 
هيا بنت راش���د آل خليفة، س���فير البرازيل 
ف���ي إيطالي���ا وزي���ر العالق���ات الخارجي���ة 
للبرازيل الس���ابق انطوني���و باتريوتا، مدير 
الفق���ى،  مصطف���ى  اإلس���كندرية  مكتب���ة 

مديرة معه���د التحكيم الدولي التابع لكلية 
الحق���وق بجامعة ميامي ماريك بولس���ون، 
المدي���ر اإلقليم���ي لهيئ���ة األم���م المتح���دة 
للم���رأة لل���دول العربي���ة محم���د الناص���ري، 
وعدد من المسؤولين بهيئة األمم المتحدة 

للمرأة.

تقييم المشاركات

ويأتي لقاء صاحبة الس����مو الملكي أعضاء 

لجن����ة تحكيم جائ����زة األميرة س����بيكة بنت 
إبراهي����م العالمي����ة لتمكي����ن الم����رأة بع����د أن 
عقدت اللجنة اجتماعا خاصا في البحرين، 
أج����رت خالل����ه تقييمها النهائي لمؤسس����ات 
القط����اع الع����ام والخاص واألهل����ي واألفراد 
المش����اركين في الجائ����زة؛ تمهي����دا لإلعالن 

عن أسماء الفائزين بها.
الت����زام  م����دى  اللجن����ة  اجتم����اع  وناق����ش 
العام����ة  بالمعايي����ر  بالجائ����زة  المش����اركين 
ابت����كار  بينه����ا  وم����ن  به����ا،  للف����وز  للتأه����ل 

منهجيات وسياسات علمية لسد الفجوات 
القطاع����ات،  ف����ي مختل����ف  الم����رأة  لصال����ح 
واستدامة تطبيقها، والمساهمة في تقديم 
الخي����ارات والخدم����ات النوعي����ة لمختل����ف 
الداعم����ة  النس����اء  م����ن  العمري����ة  الفئ����ات 
الم����رأة  تمكي����ن  ومنهجي����ات  لسياس����ات 
الت����وازن بي����ن  وتكاف����ؤ الف����رص وتحقي����ق 
الجنسين، وتعزيز مش����اركة النساء واألخذ 
بتوجهاتهن ودراسة احتياجاتهن في كافة 
والتقيي����م،  والتنفي����ذ  التخطي����ط  مراح����ل 
المناص����ب  تول����ي  م����ن  النس����اء  وتمكي����ن 
القيادية، واس����تدامة تواجدهن في مواقع 

صنع واتخاذ القرار.

أهداف الجائزة

وتهدف جائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة العالمية لتمكين المرأة إلى بيان 
والهيئ���ات  ال���دول  الت���زام  وتأثي���ر  أهمي���ة 
والمنظم���ات بسياس���ة ع���دم التميي���ز ض���د 
المرأة، وتحقي���ق تكافؤ الفرص بين المرأة 
والرج���ل عل���ى مختل���ف األصع���دة، وإبراز 
وتقدي���ر الجه���ود والمب���ادرات والمش���اريع 
إلدم���اج  الموجه���ة  والفردي���ة  المؤسس���ية 
احتياج���ات المرأة بما يس���هم ف���ي أحداث 
التغيي���ر اإليجاب���ي ف���ي واقعها نح���و حياة 

أكثر استقرارا وإنتاجية. 
كم���ا تأت���ي الجائزة إلبراز مس���تويات تقدم 
الم���رأة عل���ى المس���توى الوطن���ي، وتعميم 
أفض���ل الممارس���ات الفاعل���ة لتعزي���ز مركز 
المرأة على المستوى العالمي والسعي نحو 
تحقي���ق األه���داف اإلنمائي���ة ذات العالق���ة 

بتحقيق العدالة بين الجنسين.

أكدت رئيسة وأعضاء لجنة التحكيم الدولية ل� “جائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة” 
أن مملك���ة البحري���ن تمكن���ت في هذه الجائزة من إيصال رس���الة حضارية للعالم حول الت���زام المملكة بالقضايا الدولية 
الملحة ومن بينها تفعيل طاقات المرأة حول العالم وتحقيق المس���اواة بين الجنس���ين بما يتماش���ى مع أهداف التنمية 
المس���تدامة، الفتي���ن إلى أن التوجيهات والمتابع���ة الحثيثة من قبل قرينة جاللة الملك رئيس���ة المجلس األعلى للمرأة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ألعمال الجائزة منذ اإلعالن عنها في مقر األمم المتحدة 
في نيويورك مارس 2017 أسهمت في تحقيق الجائزة ألهدافها المنشودة، وأصبح للجائزة صدى عالمي وتفاعل كبير، 
حي���ث تلق���ت أكثر من 1800 طلب مش���اركة من مؤسس���ات وجهات حكومي���ة وخاصة وأهلية وأفراد م���ن حول العالم، 
وسيتم تقييم هذه المشاركات البارزة وإعالن أسماء الفائزين خالل اجتماع لجنة وضع المرأة في مقر األمم المتحدة 

في نيويورك مارس 2019.
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

سمو قرينة جاللة الملك مستقبلة أعضاء لجنة جائزة سموها العالمية لتمكين المرأة
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رسالــة حضاريـــة من البحريـــن إلى العالــماألميرة سبيكة: المرأة شأن تنموي بامتياز

جائزة األميرة سبيكة 

بنت إبراهيم العالمية 

لتمكين المرأة

جائزة األميرة سبيكة 

بنت إبراهيم العالمية 

لتمكين المرأة

تعزيز مكانة البحرين كدولة 
مسؤولة وملتزمة بالقضايا 

الدولية

الجائزة تلقت 1800 مشاركة 
من مؤسسات عامة وخاصة 

وأهلية في العالم

اإلعالن عن الجهات الفائزة 
في مقر األمم المتحدة 

مارس المقبل

فتح باب أوسع للشراكة 
والعمل المشترك بين 

البحرين واألمم المتحدة

سمو قرينة جاللة الملك

جانب من اجتماع لجنة جائزة األميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة

المنام��ة تس��تضي�ف لجن��ة التحكي��م الدولي����ة لجائ����زة األمي���رة س��بيك��ة العالمي��ةل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ت��ب��ح��ث ال���ت���زام ال��م��ش��ارك��ي��ن ب��م��ع��اي��ي��ر ال��ت��أه��ل ل��ل��ف��وز

الجميع فائزون

أك���دت رئيس���ة وزراء نيوزيلندا الس���ابقة 
هيلي���ن  الجائ���زة  تحكي���م  لجن���ة  عض���و 
األمي���رة  “جائ���زة  أن  كالرك  اليزابي���ث 
س���بيكة بنت إبراهي���م آل خليفة العالمية 
أج���ل  م���ن  مهم���ة  أداة  الم���رأة”  لتمكي���ن 
تحقي���ق المس���اواة بي���ن الجنس���ين عل���ى 
مس���توى العالم، وذلك بما يواكب أهداف 

التنمية المستدامة ذات الصلة.
وقال���ت إن الجائ���زة تمث���ل فرصة لعرض 
التدابي���ر الت���ي اتخذتها مملك���ة البحرين 

من أج���ل تحقيق هذا اله���دف، ومن ذلك 
ف���ي  الجنس���ين  بي���ن  المس���اواة  ضم���ان 
الدس���تور الوطن���ي، ومنع أي���ة تمييز في 
األجور أو الترقية أو الحقوق أو ما شابه.

المؤسس���ات  أن  إل���ى  كالرك  وأش���ارت 
فوزه���م  ع���ن  س���يعلن  الذي���ن  واألف���راد 
بالجائ���زة ف���ي م���ارس المقب���ل، يمثل���ون 
وح���ول  بلدانه���م  ف���ي  تحت���ذى  نم���اذج 
أفض���ل  تبن���ي  مج���ال  ف���ي  العال���م 
الممارس���ات ف���ي مج���ال الوص���ول إل���ى 

المس���اواة بين الجنس���ين وتعزيز تمكين 
الم���رأة، لكنه���ا لفت���ت ف���ي الوق���ت ذات���ه 
إل���ى أن جمي���ع المش���اركين ف���ي الجائزة 
خ���الل  م���ن  منه���ا  االس���تفادة  يحقق���ون 
تطبي���ق المعايير التي تتضمنه���ا، “عندها 
سيلمس���ون بأنفس���هم مدى الفائ���دة التي 
س���تحصل عليها مؤسساتهم ومنظماتهم 
ومجتمعاته���م م���ن تمكي���ن الم���رأة ورفع 

إنتاجيتها وتحفيزها”.

عولمة المعايير

“جائ���زة  لجن���ة تحكي���م  ق���ال عض���و 
آل  إبراهي���م  بن���ت  س���بيكة  األمي���رة 
الم���رأة”  لتمكي���ن  العالمي���ة  خليف���ة 
الس���فير الحالي للبرازي���ل في إيطاليا 
باتريوت���ا،  أغوي���ار  دي  أنطوني���و 
وممث���ل ب���الده س���ابًقا ل���دى منظم���ة 
األم���م المتح���دة ورئيس ال���دورة 60 
- 61 للجن���ة وض���ع الم���رأة، إن المرأة 
ال زال���ت تعان���ي ف���ي أماك���ن مختلفة 
ح���ول العال���م - بم���ا ف���ي ذل���ك العالم 

المتق���دم - من تمييز ضدها، وتكافح 
م���ن أج���ل حقوقه���ا األساس���ية ف���ي 
العم���ل والصحة والتمثيل السياس���ي 

وغيرها.
وأكد باتريوتا أهمية تكريس المعايير 
الت���ي تتضمنه���ا الجائزة كممارس���ات 
م���ن  ع���دد ممك���ن  أكب���ر  ف���ي  دائم���ة 
المؤسس���ات والمنظم���ات الحكومي���ة 
العال���م،  ح���ول  واألهلي���ة  والخاص���ة 
وذلك م���ن خ���الل مواصل���ة الترويج 

األم���م  منظم���ة  عب���ر  الجائ���زة  له���ذه 
المتح���دة والمنظم���ات الدولي���ة ذات 
الصلة، مش���ددا عل���ى أهمي���ة توجيه 
الخط���اب للرج���ل ف���ي المق���ام األول، 
ورف���ع وعيه ح���ول أن المرأة ش���ريك 
أس���اس ومتكاف���ئ ل���ه ف���ي الحق���وق 
والواجبات، وأن هذا األمر يصب في 
مصلحة الم���رأة وفي مصلحة الرجل 

والمجتمع أيضا.

جودة العمل المشترك

أش���اد المدير اإلقليم���ي لهيئة األمم 
العربي���ة  لل���دول  للم���رأة  المتح���دة 
محم���د الناص���ري بمجم���ل مبادرات 
المجلس األعلى للمرأة على الصعيد 
الدول���ي، والت���ي تتوج���ت بإط���الق 
“جائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف���ة العالمية لتمكي���ن المرأة” 
م���ن خالل ش���راكة مثم���رة مع األمم 

المتحدة.
 وقال���ت إن حج���م المش���اركات في 
ه���ذه الجائ���زة يعكس ج���ودة العمل 
ومملك���ة  الهيئ���ة  بي���ن  المش���ترك 
البحري���ن، مبدًيا س���عادته بالتفاعل 
الكبير من قب���ل مختلف دول العالم 

عل���ى جمي���ع المس���تويات م���ع ه���ذه 
الجائ���زة الت���ي تمث���ل محط���ة مهمة 
عل���ى صعي���د دع���م وتمكي���ن المرأة 

على المستوى العالمي. 
فيم���ا اعتبرت س���ارة بيرن من هيئة 
ومدي���رة  للم���رأة  المتح���دة  األم���م 
جائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة العالمية لتمكين المرأة أن 
تجرب���ة ه���ذه الجائزة من���ذ إطالقها 
وحت���ى اإلعالن ع���ن الفائزي���ن فيها 
تمث���ل قصة تح���د وترس���م نموذجا 
ع���ن نج���اح الش���راكات العالمية في 
تنموي���ة  نوعي���ة  مب���ادرات  إط���الق 
على مس���توى العالم، خصوصا تلك 

وأهمي���ة  الم���رأة  بقضاي���ا  المتعلق���ة 
تغيي���ر صورته���ا النمطي���ة وتفعي���ل 

للتنمي���ة  مح���رك  طاقاته���ا وجعله���ا 

واالستقرار واالزدهار العالمي.

اعتراف دولي 

أكدت الس���فيرة الش���يخة هيا بنت راش���د آل 
خليفة - التي كانت انُتخبت رئيسة للجمعية 
العامة لألم���م المتحدة ف���ي دورتها الواحدة 
والس���تين )61( في 2006 - 2007، وأصبحت 
بذل���ك ثال���ث ام���رأة تتول���ى ه���ذا المنص���ب - 
أن “جائ���زة األمي���رة س���بيكة بن���ت إبراهي���م 
آل خليف���ة العالمي���ة لتمكي���ن الم���رأة” تمث���ل 
اعترافا دوليا على أرفع المستويات بالجهود 
مملك���ة  به���ا  تق���وم  الت���ي  النبيل���ة  التنموي���ة 
البحرين في مختلف قضايا المرأة، وأشارت 
إلى أن الجائ���زة تهدف إلى مواجهة التحدي 

المتمثل في تمكين المرأة ورفع مس���اهماتها 
في بناء مجتمع عالمي مستقر ومستدام.

دعم حقيقي

قال���ت مدي���رة معهد قان���ون التحكيم الدولي 
التاب���ع لجامع���ة ميام���ي ماريك بولس���ون إن 
األمي���رة  جائ���زة  تلقته���ا  الت���ي  المش���اركات 
س���بيكة بن���ت إبراهي���م آل خليف���ة العالمي���ة 
لتمكي���ن المرأة تس���لط الضوء عل���ى الجهود 
نس���اء  تبذله���ا  الت���ي  والبطولي���ة  الش���جاعة 
ح���ول العالم من أج���ل االعت���راف بحقوقهن 
وقدراتهن، وقالت “حان الوقت لتقديم دعم 
حقيقي ألولئك النساء اللواتي تمنحنا األمل 

في المستقبل”.
وخصت بولسون أهمية الجائزة في التعرف 

عل���ى تجارب الفتيات الش���ابات ح���ول العالم 
وكيفي���ة تعاطيه���ن م���ع القضاي���ا التقليدي���ة 
بطرق مبتكرة تواكب التطورات الكبيرة في 

التكنولوجيا وطرق االتصال والتواصل.

قال����ت وكيل األمين العام لألم����م المتحدة والمديرة 
التنفيذي����ة لهيئ����ة األم����م المتح����دة للم����رأة رئيس����ة 
لجن����ة التحكي����م الدولي����ة ل����� “جائزة األميرة س����بيكة 
بن����ت إبراهي����م آل خليف����ة العالمي����ة لتمكي����ن المرأة” 
فومزيل����ي مالمبو نكوكا، إن موافقة األمم المتحدة 
عل����ى تبن����ي ه����ذه الجائ����زة ج����اءت بع����د أن برهنت 
مملك����ة البحرين م����ن خالل المجل����س األعلى للمرأة 

عل����ى امتالكه����ا معايير وخب����رات وتدابي����ر متقدمة 
راكمته����ا من خالل إطالق 5 نس����خ من هذه الجائزة 
����ن  عل����ى الصعي����د الوطن����ي، وأضاف����ت أن ذل����ك مكَّ
البحري����ن من ع����رض تجربتها في دع����م المرأة على 
الصعي����د العالم����ي وفت����ح الب����اب أم����ام مختلف دول 

العالم لالستفادة منها.
وأضاف���ت فومزيل���ي أن حجم ونوعية المش���اركات 

التي تلقتها النس���خة العالمية م���ن الجائزة يثبت أن 
رهان األمم المتحدة على نجاح الش���راكة مع مملكة 
البحري���ن ف���ي إطالق ه���ذه الجائزة كان ف���ي محله، 
وأضاف���ت أن الجائ���زة ش���كَّلت فرصة مواتي���ة أمام 
األم���م المتح���دة والعالم للتعرف عل���ى جهود تمكين 
المرأة وتحقيق التوازن بين الجنس���ين حول العالم، 
وتقيي���م تلك الجه���ود ومعرفة الف���رص والتحديات 

وأفض���ل الممارس���ات؛ وذل���ك به���دف إث���راء العم���ل 
األمم���ي ف���ي مج���ال دع���م قضايا الم���رأة، وأش���ارت 
إل���ى أن الجائ���زة تفت���ح باًبا أوس���ع للش���راكة والعمل 
المش���ترك بي���ن البحري���ن واألم���م المتح���دة، لما فيه 
مصلح���ة الطرفي���ن، وجمي���ع ال���دول الس���اعية خلف 
تمكين المرأة، معربة عن دعم األمم المتحدة لمملكة 

البحرين في تطوير هذه الجائزة واالرتقاء بها.

الجائزة عززت الشراكة بين األمم المتحدة والبحرين

فومزيلي مالمبو

هيلين كالرك
الشيخة هيا آل خليفة 

ماريك بولسون

أنطونيو باتريوتا

محمد الناصري

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

صورة جماعية ألعضاء لجنة الجائزة

مهمة عالمية

اإلس���كندرية، وصاح���ب  مكتب���ة  مدي���ر  اعتب���ر 
الب���اع الطوي���ل ف���ي مج���االت التاري���خ والعلوم 
السياس���ية والعالقات الدولية، مصطفى الفقي 
أن الجائ���زة من خ���الل المجلس األعل���ى للمرأة 
تعكس الت���زام مملكة البحرين بتحقيق التنمية 
واالس���تقرار على مس���توى العال���م، وأن المملكة 
ت���درك أن تمكين جميع النس���اء والفتيات مهمة 
عالمي���ة حًقا وتحٍد مش���ترك يل���زم معالجته في 
جمي���ع أنح���اء العال���م، مؤك���ًدا أن الجائ���زة التي 
تحم���ل اس���م صاحب���ة الس���مو الملك���ي األمي���رة 
س���بيكة بن���ت إبراهيم آل خليفة تمث���ل اعتراًفا 
الم���رأة  بجه���ود البحري���ن ف���ي دع���م وتمكي���ن 

وامتداد لتاريخ طويل كانت فيه المرأة بجانب 

الرج���ل تبن���ي في ه���ذا البلد حتى أصبح يش���ار 

إليه بالبنان من بين الدول العربية كافة. 

مصطفى الفقي 

سارة بيرن 

14 نوفمبر 2018 األربعاء
6 ربيع األول 1440
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تحت رعاية محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، أقامت المحافظة احتفاال بمناسبة الذكرى الخمسين لمدينة 
عيسى، والذي يصادف 13 نوفمبر. وأقيم الحفل بحضور عدد من المسؤولين واألهالي بقاعة نادي مدينة عيسى الرياضي. 

وألقى س���مو الش���يخ خليفة بن علي كلمة أش���ار فيها إلى أنه بفضل توجيهات عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى 
آل خليفة، ودعم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئي���س مجل���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة، فإن المحافظة الجنوبية تش���هد تطورا 
ونموا وازدهارا في شتى المجاالت والقطاعات التنموية، حيث حرصت على تنفيذ هذه التوجيهات في كل ما من شأنه تطوير 

الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الثالث عش���ر من نوفمبر، يعتبر 
ذك���رى وطني���ة عزيزة عل���ى قلوبن���ا جميعا، 
ففي هذا اليوم وقبل 50 عاما شهدنا افتتاح 
أول مشروع إس���كاني على مستوى منطقة 
الخلي���ج العربي في ربوع البحرين، أال وهو 
افتتاح مدينة العطاء والخير مدينة عيسى 
التي س���طرت في التاريخ أروع األمثلة في 
الب���ذل والعط���اء والمس���اهمة الفعال���ة ف���ي 

نهضة البلد وتقدمه.
األول���ى  ه���ي  مب���ادرة  ف���ي  أن���ه  وأض���اف 
م���ن نوعه���ا عل���ى مس���توى المملك���ة، تبن���ت 
المحافظ���ة االحتف���ال بعيد مدينة عيس���ى، 
حيث نس���تذكر في هذا اليوم كيف تحولت 
هذه المنطقة إلى مدينة إس���كانية متكاملة، 
معرب���ا س���موه عن فخ���ره واعت���زازه بوجود 
مدين���ة تخلد اس���م والد الجمي���ع المغفور له 
س���مو الشيخ عيس���ى بن س���لمان آل خليفة 
س���موه  ح���رص  حي���ث  ث���راه(،  هللا  )طي���ب 

عل���ى متابع���ة ه���ذا المش���روع العمراني منذ 
وض���ع حج���ر األس���اس، وأص���در )طيب هللا 
ثراه( توجيهاته للمس���ؤولين آن���ذاك بتوفير 
لبن���اء  والتجهي���زات  اإلمكان���ات  مختل���ف 

مدينة نموذجيه متكاملة.
وتق���دم س���مو محاف���ظ الجنوبي���ة بالش���كر 
والتقدي���ر إلى وزير الداخلي���ة الفريق الركن 
الش���يخ راش���د بن عب���دهللا آل خليف���ة على 
اهتمام���ه وتوجيهات���ه لتعزي���ز أركان األم���ن 
واالس���تقرار ف���ي المحافظة، وه���و الواجب 
مش���يدا  جميع���ا،  ننش���ده  ال���ذي  الوطن���ي 
بالجهود األمنية التي تبذلها مديرية شرطة 
المحافظ���ة الجنوبي���ة ومديري���ات وإدارات 
وزارة الداخلي���ة، والت���ي تصب ف���ي حماية 
فخ���ر  مح���ل  وه���ي  واألرواح،  الممتل���كات 

واعتزاز لدى المواطن البحريني.
وقال “اليوم وبعد 50 عاما، نستذكر ونفتخر 
ب���كل ما تمثله مدينة عيس���ى م���ن إنجازات 

عل���ى كل المس���تويات واألصع���دة وتنوعها 
الثقافي والفني والرياضي والتعليمي، فهي 
مدينة خرجت أجياال من الرياضيين وأهل 
الثقافة، واليوم تقف مدينة عيس���ى كمنارة 
مشرقة للعلم والخير الحتضانها العديد من 
المدارس والجامع���ات البارزة في البحرين، 
كم���ا تفتخ���ر مدينة عيس���ى بإرثه���ا الثقافي 
والفن���ي وجوانبه���ا االجتماعي���ة المتع���ددة؛ 
لم���ا له���ا من إس���هامات ب���ارزة ف���ي المحافل 
الرياضي���ة الحتضانها بط���والت عالمية منذ 

بطولة كأس الخليج العام 1970”.
وبدأ الحفل بتالوة آيات من الذكر الحكيم، 
تلى ذلك إلقاء كلمة لوكيل وزارة اإلس���كان 
الش���يخ عبدهللا ب���ن أحمد آل خليفة، أش���ار 
فيها إل���ى أن مدينة عيس���ى كانت وال تزال 
تمثل ش���اهدا على م���دى االهتمام والرعاية 
الت���ي حظي���ت بها م���ن جانب جالل���ة الملك 
والحكوم���ة للمل���ف اإلس���كاني عبر مس���يرة 

تج���اوزت أكث���ر م���ن نصف ق���رن، إذ اهتمت 
الحكوم���ة برئاس���ة صاح���ب الس���مو الملكي 
رئي���س ال���وزراء بتبن���ي فكرة إنش���اء المدن 
اإلس���كانية الجدي���دة وتكوي���ن مجتمع���ات 
عمراني���ة جدي���دة، وم���ن هن���ا ج���اءت فكرة 
مدين���ة  كأول  عيس���ى  مدين���ة  مش���روع 
الوح���دات  م���ن حي���ث  إس���كانية متكامل���ة 

الس���كنية والخدم���ات الصحي���ة والتعليمية 
والتجارية واالجتماعية والرياضية؛ لتمثل 
أنموذج���ا احت���ذت به���ا وزارة اإلس���كان في 
إنش���اء المدن اإلس���كانية التي تم إنش���اؤها 

تباعا.
بع���د ذلك، ألق���ت الش���اعرة فتحي���ة عجالن 
قصي���دة ف���ي ح���ب مدينة عيس���ى، ث���م قام 

س���مو الش���يخ خليف���ة ب���ن عل���ي آل خليف���ة 
بتدش���ين ش���عار مرور 50 عاما على افتتاح 
المدينة على بوابة مدينة عيس���ى، تلى ذلك 
ع���رض فيل���م تاريخ���ي ع���ن مراحل إنش���اء 
المدين���ة وافتتاحه���ا من جان���ب المغفور له 
س���مو الشيخ عيس���ى بن س���لمان آل خليفة 

)طيب هللا ثراه(.

سمو محافظ الجنوبية يرعى االحتفال بمناسبة الذكرى الخمسين لمدينة عيسى بحضور عدد من المسؤولين واألهالي

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية: مدينة عيسى منارة للعلم والخير
احتف��ال ذهب��ي ب��أول مش��روع إس��كاني متكام���ل عل��ى مس��ت��وى الخلي���ج العرب����ي

نقطة انطالق مسيرة اإلسكان بالمملكة
الحمر يش��يد بمبادرة س��مو محافظ الجنوبي��ة تنظيم اليوبي��ل الذهبي

رفع وزير اإلس���كان باس���م الحمر التهان���ي والتبريكات وعظيم االمتن���ان إلى عاهل البالد 
صاح���ب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل خليف���ة، وإلى رئيس الوزراء صاحب الس���مو 
الملك���ي األمير خليفة بن س���لمان آل خليف���ة، وإلى ولي العهد نائب القائ���د األعلى النائب 
األول لرئي���س مجل���س الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة 
بمناس���بة ذكرى مرور 50 عاما على تأس���يس مشروع مدينة عيسى، مشيدا بمبادرة سمو 
محاف���ظ الجنوبي���ة الش���يخ خليف���ة بن عل���ي آل خليفة بش���أن تنظيم احتف���االت اليوبيل 

الذهبي لتأسيس مدينة عيسى.

وق���ال الحم���ر “إن مدين���ة عيس���ى تكتس���ب 
أهمية خاصة لدى وزارة اإلسكان؛ باعتبارها 
تمثل االنطالقة لمس���يرة السكن االجتماعي 
في البحرين، مشيرا إلى أنها كانت وال تزال 
تمثل ش���اهدا على تجربة إس���كانية ناجحة 
أولتها القيادة الرش���يدة والحكومة اهتماما 

ورعاية على مدى أكثر من نصف قرن”.

وأش���اد الوزي���ر بجهود نائ���ب رئيس مجلس 
خال���د  الش���يخ  اإلس���كان  وزي���ر  ال���وزراء، 
ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة ف���ي ذل���ك الوق���ت، 
ال���ذي ش���هد إعم���ار مش���روع مدينة عيس���ى 
البني���ة  وخدم���ات  الس���كنية  بالوح���دات 
التحتية، كما أش���اد بما بذله جميع منتسبي 
الوزارة والعاملين بها منذ التأسيس والذين 

كان لهم دوًرا وإسهامات في بناء المدينة.
وقال “أهمية مدينة عيس���ى ال تقتصر فقط 
عل���ى بن���اء وح���دات س���كنية، بل اكتس���بت 
أهمي���ة جغرافية من خ���الل موقعها المتميز 

ال���ذي ربط بي���ن مناط���ق المح���رق والمنامة 
ف���ي الش���مال بجن���وب الب���الد، ومن ش���رقها 
إل���ى غربه���ا”. ونوه الوزي���ر إل���ى أن “القيادة 
الرش���يدة والحكومة برئاسة رئيس الوزراء 
خليف���ة  األمي���ر  الملك���ي  الس���مو  صاح���ب 
ب���ن س���لمان آل خليف���ة، وع���ت مبك���را إل���ى 
أهمية تبني فكرة إنش���اء المدن اإلس���كانية 
وتكوي���ن مجتمع���ات عمرانية جدي���دة. من 
هن���ا جاءت فك���رة مش���روع مدينة عيس���ى 
كأول مدينة إسكانية علي مستوى المنطقة 
الس���كنية  الوح���دات  حي���ث  م���ن  متكامل���ة 
والخدم���ات الصحية والتعليمية والتجارية 
واالجتماعي���ة والرياضي���ة؛ لتمث���ل أنموذجا 
احتذت بها وزارة اإلسكان في إنشاء المدن 

اإلسكانية التي تم إنشاؤها تباعا”.

 وزير اإلسكان

المنامة - وزارة اإلسكان
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المنامة- وزارة اإلسكان

أشاد وكيل وزارة اإلسكان الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة بالجهد 
والرعاية التي يقدمها محافظ الجنوبية س���مو الشيخ خليفة بن علي 
بن خليفة آل خليفة لجميع مناطق المحافظة، مؤكدا أن سموه يعمل 

بكل طاقته بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير مدن المحافظة.

وم���ن جه���ة أخ���رى، أك���د وكي���ل وزارة 
اإلس���كان أن ال���وزارة بص���دد االنته���اء 
من بناء 25 ألف وحدة إسكانية تحت 
مظل���ة برنامج عم���ل الحكومة الحالي، 
مش���يرا إل���ى مواصل���ة ال���وزارة إتم���ام 
بن���اء باقي الوحدات التي تبلغ 15 ألف 
وحدة على مراحل مقبلة وفقا لصدور 
األم���ر الملك���ي الس���امي لعاه���ل الب���الد 

ببناء 40 ألف وحدة إسكانية.
وأوض���ح أن مدين���ة عيس���ى تع���د م���ن 
الم���دن الش���اهدة عل���ى اهتم���ام قيادة 
جاللة الملك حكوم���ة البحرين بالملف 
المالئ���م  الس���كن  وتوفي���ر  اإلس���كاني، 
للمواط���ن البحرين���ي منذ بداية نش���أة 
اإلدارة الحديث���ة ف���ي مدين���ة عيس���ى 

العام 1963.

وأشار إلى أن مدينة عيسى أنشئت على عدة مراحل حتى العام  «
1983، وأنها بدأت بداية نموذجية تضمنت 4700 وحدة سكنية، 
إضافة إلى ما يقارب من 1000 شقة و16 مدرسة حكومية و18 

مسجدا ومركزا تجاريا، مؤكدا أنه منذ صدور األمر الملكي السامي 
لعاهل البالد ببناء 40 ألف وحده قامت الوزارة ببناء المدن الجديدة 

التي تمثلت في مدينة خليفة، ومدينة سلمان، ومشروع الرملي، 
وشرق سترة، وشرق الحد.

سمو المحافظ يعمل لتطوير المدن

فخورون بوجود 
مدينة تخلد اسم 

والد الجميع 
المغفور له سمو 
الشيخ عيسى بن 

سلمان 

مدينة عيسى 
منارة مشرقة 
للعلم والخير 

وخرجت أجياال من 
الرياضيين وأهل 

الثقافة
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تعزيـــز التعــــاون مــع برونـــاي
س��مو الش��يخ س��لمان ب��ن خليف��ة يؤك��د عم��ق العالق��ات بي��ن البلدي��ن

اس���تقبل مستشار صاحب الس���مو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليف���ة بمكتب���ه ام���س في قص���ر القضيبية امس وزي���ر المواصالت ف���ي بروناي دار 
الس���الم دات���و يوس���ف ال���ذي ي���زور البحري���ن حاليا بمناس���بة مع���رض البحري���ن الدولي 

الخامس للطيران الذي يقام في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري.

 وأكد سموه أن العالقات بين البلدين تشهد 
تط���ورا مس���تمرا ف���ي مختل���ف المج���االت 
واالحت���رام  المتين���ة  الرواب���ط  ويجس���د 
المتب���ادل ال���ذي يجمع بين البلدي���ن، منوها 
س���موه إل���ى ح���رص مملك���ة البحري���ن على 
تعزيز التعاون مع بروناي وتطويره بالشكل 

الذي يخدم المصالح المشتركة.
المواص���الت  وزي���ر  أع���رب  ناحيت���ه،  م���ن   

ف���ي بروناي دار الس���الم عن خالص ش���كره 
وتقديره لس���مو الش���يخ س���لمان ب���ن خليفة 
آل خليفة على حفاوة االس���تقبال، مش���يدا 
بم���ا تش���هده مملكة البحرين م���ن تطور في 
مختل���ف المج���االت، مؤك���دا ح���رص ب���الده 
مملك���ة  م���ع  التع���اون  أط���ر  توس���يع  عل���ى 
البحرين واالرتقاء بها إلى مستويات تعود 

بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. سمو الشيخ سلمان بن خليفة مستقبال وزير المواصالت في بروناي دار السالم 

المنامة - بنا

تدشين خط للطوارئ خاص بفئة الصم

دور كبير للبحرين في خدمة القضايا اإلسالمية

التنمي��ة مس��يرة  ف��ي  البحرين��ي  الش��باب  ب��دور  يش��يد  الداخلي��ة  وزي��ر 

وزي��ر الدع��وة الس��عودي يهنئ بفوز ب��الل بالمرك��ز الثالث في حف��ظ القرآن

اس���تقبل وزي���ر الداخلي���ة الفري���ق الرك���ن الش���يخ راش���د ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة، امس 
وبحضور رئيس األمن العام اللواء طارق الحس���ن، الش���اب المميز عمر فاروق الناش���ط 

في مجال صناعة األفالم ووسائل التواصل االجتماعي.

وف����ي بداي����ة اللق����اء، أثن����ى الوزي����ر عل����ى م����ا 
يق����وم به عمر فاروق، مش����يدا بدور الش����باب 
البحريني في مسيرة التنمية والبناء وتعزيز 
التواص����ل االجتماعي، وما يطرحه من أفكار 

ومقترحات بناءة من أجل نهضة المجتمع.
بالمب����ادرة  الوزي����ر  أش����اد  اللق����اء،  وخ����الل 
اإلنس����انية، الت����ي تتضم����ن تقديم المس����اعدة 
لفئ����ة الص����م والبكم عن����د مواجهته����م ظروفا 
طارئ����ة من خ����الل تخصيص خ����ط للطوارئ 
ب����وزارة  الرئيس����ة  العملي����ات  غرف����ة  داخ����ل 
الداخلي����ة، يمكن م����ن خالله تلق����ي بالغاتهم 

في حال تعرض أفراد هذه الفئة ألي طارئ.
وأك����د الوزي����ر أن ط����رح مث����ل ه����ذه األف����كار 
الت����ي ته����دف إل����ى تقدي����م أفض����ل الخدمات 
للمواطني����ن والمقيمي����ن، يأت����ي ف����ي مقدم����ة 
أص����در  حي����ث  الداخلي����ة،  وزارة  أولوي����ات 
توجيهاته بتدشين خط للطوارئ خاص بفئة 
الصم والبكم داخل غرفة العمليات الرئيسة، 
م����ن خالل اس����تخدام أح����دث التقنيات التي 
تس����مح بالتواصل مع ه����ذه الفئة كغيرها من 

فئات المجتمع.
وق����د أع����رب عمر ف����اروق عن خالص ش����كره 

وتقدي����ره لوزي����ر الداخلي����ة عل����ى توجيهات����ه 
وس����رعة استجابته للمقترح، مثنيا على هذه 
اللفتة الكريمة والتي تعكس حرص واهتمام 
الوزير بتقديم كافة المس����اعدات والخدمات 
مش����يدًا  اإلنج����از،  درج����ات  بأعل����ى  األمني����ة 

ف����ي هذا الش����أن بجه����ود وزارة الداخلية في 
مج����ال تقديم خدمات الط����وارئ لكافة أبناء 

المجتمع.
حضر اللقاء مدير عام اإلدارة العامة لإلعالم 

والثقافة األمنية.

تلقى وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدهللا آل خليفة برقية تهنئة من وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة 
واإلرش���اد بالمملكة العربية الس���عودية عبداللطيف آل الش���يخ؛ بمناسبة فوز المتس���ابق البحريني يحيى بالل يوسف بالمركز الثالث عالميا في 
ف���رع حف���ظ 15 ج���زءا من القرآن الكريم في مس���ابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتالوته وتفس���يره ف���ي دورتها األربعين، 

والتي تقام سنويا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الت���ي  المبذول���ة  بالجه���ود  الش���يخ  آل  وأش���اد 
تبذلها الش���ؤون اإلس���المية في خدم���ة القضايا 
اإلس���المية بعام���ة والنش���اط الذي تبذل���ه إدارة 
خ���الل  م���ن  بال���وزارة  الكري���م  الق���رآن  ش���ؤون 
االهتم���ام ببرنامج إع���داد وتأهيل المتس���ابقين 

للمش���اركة ف���ي المس���ابقات القرآني���ة الدولي���ة، 
وج���ودة مخرج���ات المراكز والحلق���ات القرآنية 
التابع���ة لل���وزارة، وه���و م���ا يع���د ثمرة م���ن ثمار 
اهتم���ام عاه���ل الب���الد جالل���ة المل���ك حم���د ب���ن 

عيسى آل خليفة بكتاب هللا تعالى.

م���ن جهت���ه، أع���رب الش���يخ خال���د ب���ن عل���ي آل 
خليف���ة عن فخ���ره واعتزازه بالمراكز المش���رفة 
للبحرينيي���ن في المس���ابقات القرآني���ة الدولية، 
والت���ي تض���اف إلى س���جل اإلنج���ازات الحافلة 

لمملكة البحرين في مجال القرآن الكريم.

وزير الداخلية مستقبال الشاب عمر فاروق

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة -بنا

المنامة - بنا

اس���تقبل نائ���ب رئي���س مجلس الوزراء س���مو الش���يخ محمد بن 
مب���ارك آل خليف���ة بمكتب���ه بقصر القضيبي���ة كاي ثام���و بوكمان 

بمناسبة تعيينه سفيًرا لبالده لدى مملكة البحرين.

ورح���ب س���مو الش���يخ محم���د 
ب���ن مب���ارك آل خليفة بالس���فير 
متان���ة  مؤك���ًدا  بوكم���ان، 
العالق���ات الودي���ة القائمة بين 
وجمهوري���ة  البحري���ن  مملك���ة 
ألماني���ا االتحادية في مختلف 
المجاالت الت���ي تخدم مصالح 
���ا  ش���عبيهما الصديقي���ن، متمنيًّ
للسفير كل التوفيق في ظل ما 
س���يلقاه من تع���اون على كافة 

األصعدة.
من جانب���ه، أعرب الس���فير عن 
شكره لس���مو الشيخ محمد بن 
مب���ارك على حس���ن اس���تقباله، 
ف���ي  بالعم���ل  س���عادته  وع���ن 
وحرص���ه  البحري���ن  مملك���ة 
عل���ى تطوي���ر وتعزي���ز عالقات 
ب���الده مع مملكة البحرين التي 
يتمنى لها ولش���عبها المزيد من 

التقدم واالزدهار والنماء. 

محمد بن مبارك يرحب بسفير ألمانيا

المنامة- بنا

جالل���ة  مستش���ار  اس���تقبل 
االقتصادي���ة  للش���ؤون  المل���ك 
ف���ي  بمكتب���ه  فخ���رو  حس���ن 
قص���ر القضيبي���ة أم���س رئيس 
برنام���ج ترويج االس���تثمار في 
منظمة األم���م المتحدة للتنمية 
هاش���م  “يوني���دو”  الصناعي���ة 

حسين. 
ورحب مستش���ار جالل���ة الملك 
بهاش���م  االقتصادي���ة  للش���ؤون 
حس���ين، مش���يدا بالدور الكبير 
“يوني���دو”  ب���ه  تق���وم  ال���ذي 
ف���ي دع���م االقتص���اد الوطن���ي 

ومتمنيا له التوفيق.
وخالل اللقاء، أثنى  «

فخرو على الجهود 
التي تبذلها “يونيدو”، 
مؤكدا في هذا الصدد 
أهمية هذه المنظمة 

ودورها في تخريج 
مجاميع كبيرة من 

رواد األعمال الشباب 
وتنمية وتطوير 

المشاريع االستثمارية 
الصغيرة والمتوسطة 

في كل دول العالم 
من خالل اعتماد 

النموذج البحريني 
في هذا الجانب 

إضافة إلى استحداث 
ودعم البرامج األخرى 

المصاحبة، والتي 
من شأنها تقوية هذا 
القطاع وتعزيز دوره 

كرافد أساس من روافد 
التنمية.

تخريج مجاميع 
شبابية من 
رواد األعمال

الشيخ خالد بن علي

المنامة - وزارة الخارجية

 استقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بمكتبه 
بالدي���وان الع���ام للوزارة، امس وزير ش���ؤون العالق���ات الخارجية بحكومة 

جيرسي السيناتور إيان قورست.

وزي���ر  رح���ب  اللق���اء،  وخ���الل 
إي���ان  بالس���يناتور  الخارجي���ة 
ومتان���ة  عم���ق  مؤك���دا  قورس���ت، 
عالق���ات الصداقة الت���ي تربط بين 
مملكة البحرين وحكومة جيرسي، 
منوه���ا بما تتميز ب���ه هذه العالقات 
من تطور مس���تمر على المستويات 
كاف���ة ف���ي ظ���ل الحرص المش���ترك 
والمس���اعي الدؤوبة لدف���ع التعاون 
بم���ا  أرح���ب  آف���اق  نح���و  الثنائ���ي 

يدع���م المصالح المش���تركة للبلدين 
والشعبين الصديقين.

م���ن جانب���ه، أع���رب قورس���ت ع���ن 
اعتزاز حكومة جيرسي بالعالقات 
الثنائي���ة الت���ي تجمعه���ا م���ع مملكة 
البحري���ن، مؤكًدا حرص بالده على 
مواصلة العم���ل مع مملكة البحرين 
والتنس���يق المش���ترك إزاء مختلف 
القضاي���ا، متمنًي���ا لمملك���ة البحرين 

دوام التقدم واالزدهار.

تنسيق التعاون مع حكومة جيرسي
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أعل���ن وزير األش���غال وش���ؤون البلديات والتخطي���ط العمراني عص���ام خلف اتخاذ 
ال���وزارة مجموعة من القرارات التنفيذية لتنظي���م الصيد وحماية الثروة البحرية؛ 
الس���تدامة وتعافي المخزون الس���مكي المحلي الذي تراجع بنس���بة 90 %. وحظرت 
تلك القرارات الصيد البحري باس���تخدام ش���باك الجر القاعي���ة )الكراف(، إلى جانب 
من���ع تصدي���ر 14 نوعا من اإلنتاج المحلي من األس���ماك والروبيان واألحياء المائية 

الطازجة أو المبردة أو المجمدة اعتبارا من ديسمبر المقبل.

جاء ذل���ك خ���ال المؤتمر الصحاف���ي الذي 
نظمت���ه وزارة األش���غال وش���ؤون البلديات 
والتخطي���ط العمران���ي أم���س لإلع���ان عن 
القرارات التنفيذية لتنظيم الصيد وحماية 
ه���ذه  اس���تدامة  به���دف  البحري���ة؛  الث���روة 

الثروة وضمان تعافي البيئة البحرية.
وأش���ار الوزي���ر إل���ى أن اإلجراءات ش���ملت 
عل���ى  بحرين���ي  نوخ���ذة  تواج���د  اش���تراط 
متن الس���فينة عن اإلبح���ار للصيد، وتوفيق 
األوضاع في فترة أقصاها 31 يناير 2019، 
إل���ى جانب تقليص ع���دد العمالة على ظهر 
س���فن صي���د األس���ماك م���ن 8 إل���ى 6 عم���ال 
بالنس���بة للبواني���ش، وم���ن 3 إل���ى عاملي���ن 

بالنسبة للقوارب السريعة )الطراريد(.
وذكر بش���أن نظ���ام النوخ���ذة البحريني أنه 
سيتم التنسيق مع صندوق العمل )تمكين(؛ 
لتقدي���م دورات تدريبي���ة احترافية لتأهيل 

الشباب البحريني لهذه المهنة.
وبي���ن أن المه���م حالي���ا ه���و الب���دء كفري���ق 
حكوم���ي للعم���ل عل���ى حماية ه���ذا القطاع 

والتأكد من استدامته.
استفس���ارات  عل���ى  رده  ف���ي  ولف���ت 
الصحافيين إل���ى أن هناك جدية في تنفيذ 
الق���رارات الجدي���دة بش���أن تنظي���م الصي���د 
وحماي���ة الث���روة البحري���ة، التي ستس���مح 

للبيئ���ة البحري���ة بالتعاف���ي وع���ودة بع���ض 
الكائنات التي خسرتها المملكة.

وأشار إلى أن األرياف االصطناعية تقع في 
مناطق محظور فيها الصيد مما ستس���اهم 

في حماية وتنمية هذا القطاع.
وذك���ر أن عدد المفتش���ين لي���س مهما بقدر 
أهمي���ة وجود جدي���ة في تطبي���ق القانون، 
إل���ى جانب التأكيد عل���ى دور المواطن في 
إعان���ة الحكومة على تطبي���ق القانون على 
المخالفي���ن، وذل���ك م���ن خ���ال االس���تفادة 
م���ن خدم���ة الخ���ط الس���اخن للتبلي���غ ع���ن 
المخالف���ات. وتاب���ع الوزي���ر أن ه���ذا اللق���اء 
يؤكد شفافيتنا في تطبيق القانون، وسيتم 

االعان عن أي مخالفات يتم ضبطها.
وأش���ار إلى أن قرار حظر الروبيان 6 أش���هر 
س���يتم تنفي���ذه ف���ي موعده بدءا من ش���هر 
م���ارس، وأن تقلي���ص فت���رة الحظر س���ابقا 
كان إجراًء مؤقتا. ولفت إلى أن أي طريقة 
غير صديقة للبيئة س���يتم منعها. وذكر في 
رده عل���ى استفس���ار مندوب “الباد” بش���أن 
أسباب عدم وجود دراسات موازية تدرس 
تأثي���ر الدفان عل���ى البيئة البحري���ة إلى أن 
هن���اك قانون���ا ينظم عملية الدفان وس���حب 
الرم���ال البحري���ة، بينما خط���ر الكراف على 

البيئة أكبر لكونها عملية غير مقننة.

المردي في مداخلته خالل المؤتمر الصحافي جانب من المؤتمر الصحافي 

منـــع تصـديــر 14 نوعــا مــن األسـمـــاك المحليـــة
ال��ب��ح��ري��ة ال��ب��ي��ئ��ة  أخ��ط��ر ع��ل��ى  وال���ك���راف  م��ق��ن��ن  ال���دف���ان  ل���� “^”:  خ��ل��ف 

تنفيًذا لتوجيهات اللجنة التنس���يقية برئاسة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الس���مو الملكي األمير س���لمان 
ب���ن حمد آل خليفة بمش���روع إنش���اء وحدة تحليل الجين���وم، نّظمت وزارة 
الصحة بقاعة الجوهرة في مدينة الملك عبدهللا الطبية أمس األول ورشة 
تعريفي���ة ح���ول آليات العم���ل المتعلق���ة بجمع عين���ات من المجتم���ع تمهيًدا 

لتجهيزها للفحوصات الالزمة لدراسة أنماط الجينوم البشري.

ويأت���ي عقد هذه الورش���ة ف���ي إطار 
تهيئة الوزارة إلط���اق بنك الجينوم 
ال���ذي س���يعمل عل���ى جم���ع وتخزي���ن 
أكبر عدد ممكن من العينات إلنش���اء 
وحدة لتحليل الجينوم، بهدف تعزيز 
الجوانب الوقائي���ة وحماية المجتمع 

من األمراض الوراثية.
وش���ارك في الورشة 80 من العاملين 
بالمراكز الصحية ومجمع الس���لمانية 
لجم���ع  تهيئته���م  أج���ل  م���ن  الطب���ي 

ت���م اس���تعراض  1000عين���ة، حي���ث 
ع���دد م���ن المح���اور الت���ي تمثلت في 
كيفية تهيئة الموظفين في استقبال 
المترددي���ن وتوعيته���م بآلي���ة العمل 
وإجراء الفحوصات، كما تم مناقشة 
ع���دد من التس���اؤالت حول مش���روع 
الجينوم، الذي من خاله س���وف يتم 
بن���اء مب���ادرات صحي���ة وجينومي���ة 
أج���ل تحدي���ات  م���ن  البحري���ن  ف���ي 
إنش���اء البنوك الحيوية والتنظيمات 

الدولية، إضافة إلى موضوع تسلسل 
الجين���وم بي���ن الف���رص والتحدي���ات 
المعلوم���ات  ونظ���م  واألخاقي���ات 

وحمايتها.
وكان���ت وزارة الصح���ة ب���دأت أم���س 

باس���تقبال المترددي���ن عل���ى مرافقها 
والممثل���ة بمجم���ع الس���لمانية الطبي 
والمراك���ز الصحية لجمع عينات الدم 
لتهيئ���ة بن���ك الجينوم الذي س���يكون 

تحت مظلة وزارة الصحة.

المنامة - وزارة الصحة

جمع العينات استعداًدا إلطالق “بنك الجينوم”

جانب من الورشة

سيدعلي المحافظة

ق���ال وكي���ل الزراع���ة والث���روة البحرية الش���يخ محمد ب���ن أحمد آل خليف���ة إن عقوب���ات المخالفات المضبوط���ة من جانب 
مفتشي الرقابة وتحريك الدعوى الجنائية عبر النيابة العامة، ستتراوح حسب األحوال بين الحبس من شهر إلى 6 أشهر 

وغرامة من 1000 إلى 5000 دينار أو أحدهما، وبين الحبس مدة ال تزيد عن 15 يوما وغرامة من 100 إلى 300 دينار.

ف���ي  العقوب���ة  مضاعف���ة  إل���ى  ولف���ت 
ح���ال الع���ود الرت���كاب الجريمة خال 
س���نة، كم���ا أنه يج���وز للمحكمة الحكم 

أو  األدوات  أو  الس���فينة  بمص���ادرة 
أن  دون  وقيمت���ه  والمصي���د  اآلالت 
يكون للمصادر ضده طلب التعويض.

وأش���ار إلى أن ع���دد المخالف���ات التي 
تم ضبطه���ا حتى أكتوبر العام الجاري 
بلغ���ت 271 مخالفة لصيادي األس���ماك 

والروبي���ان ش���ملت اس���تخدام أدوات 
صي���د مخالفة، وصي���د دون ترخيص، 

وصيد الروبيان أثناء فترة الحظر.
وأك���د أهمي���ة التوجه نحو االس���تثمار 
ف���ي االس���تزراع الس���مكي؛ للمس���اهمة 
ف���ي األم���ن الغذائ���ي الس���مكي المحل 
عبر توفير كميات وأنواع مرغوبة من 

جان���ب المس���تهلك بنس���بة ال تق���ل عن 
20 ف���ي المئ���ة من إجمالي االس���تهاك 
الخم���س  الس���نوات  خ���ال  المحل���ي 

المقبلة.
الوطني���ة  الهيئ���ة  دور  إل���ى  وتط���رق 
للنف���ط والغاز في تعوي���ض الصيادين 
ع���ن ف���ارق س���عر الدي���زل، حي���ث بل���غ 

إجمال���ي مبالغ التعويض���ات منذ العام 
م���ن  األول  النص���ف  وحت���ى   2008
الع���ام الج���اري نحو 11 ملي���ون و213 
ألف���ا و490 دين���ارا، وذل���ك م���ن خ���ال 
تخصي���ص مبل���غ 360 دين���ارا لرخ���ص 
صي���د الروبي���ان و300 دين���ار لرخ���ص 

صيد األسماك.

عقوبــــــات للمخالفيــــن تصــــل إلـــى الحبــــس ومصــــادرة السفينـــة

4 قرارات تنفيذية 
لتنظيم الصيد وحماية 

الثروة البحرية

بحرنة النوخذة 
وتقليص عدد العمالة 
بسفن وقوارب الصيد

عقوبات للمخالفين 
تصل إلى الحبس 

ومصادرة السفينة

ضبط 271 مخالفة 
صيد حتى أكتوبر 

العام الجاري

تخصيص خط 
ساخن للتبليغ عن 

المخالفات
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6 ربيع األول 1440 قائد سالح الجو الملكي: نعمل جميعا لمواجهة أي تهديد

أقام���ت ق���وة دفاع البحرين ممثلة بس���اح الجو الملكي ندوة المنام���ة للقوة الجوية 
بنس���ختها الثانية في فندق الس���وفوتيل أمس، بالتزامن مع معرض البحرين الدولي 
للطيران 2018، ويشارك في الندوة عدد من قادة القوات الجوية وكبار الخبراء من 
جميع أنحاء المنطقة والعالم؛ لمناقشة الموضوعات المستجدة في القطاع الجوي.

وتعتب���ر الندوة فرصة جيدة لتب���ادل األفكار 
واالستفادة من التجارب اإلقليمية والدولية 
ف���ي مج���ال الق���وات الجوية واالط���اع على 
أح���دث م���ا توصل���ت إلي���ه التقني���ة الحديثة 
أه���م  الن���دوة  وتواك���ب  المج���ال،  ه���ذا  ف���ي 
التطورات واألحداث المتس���ارعة في العالم، 
والتي تتطلب اس���تخدام أحدث المنظومات 

واألجهزة في القوات الجوية.
وع���ن دور س���اح الج���و الملك���ي ف���ي تنظيم 
ن���دوة المنامة، قال قائد س���اح الجو الملكي 
اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدهللا آل 
خليفة: إن هذا المؤتمر تم تنظيمه من جانب 
ش���ركة س���يغما المنطلقة من دول���ة األمارات، 
وكان لس���اح الج���و الملك���ي البحريني الدور 
األكب���ر في التنظيم له���ذه الندوة، حيث تمت 
مخاطبة القادة والمتحدثين بدعوات خاصة 
وتم التحضير لعقد هذه الندوة منذ سنتين.

وفي س���ؤال ع���ن كيفية تعام���ل البحرين مع 
التهديدات التي تشهدها المنطقة بين الفترة 
واألخ���رى، ق���ال: “نح���ن ج���زء م���ن التحال���ف 
الدول���ي باإلضاف���ة إل���ى التحال���ف الخليجي، 
م���ن دول  يق���ع عل���ى أي دول���ة  ف���أي خط���ر 
التحالف الدولي أو الخليجي يش���كل تهديدا 
للجميع، والظروف اليوم طبيعية، وال يوجد 

أي تهدي���د، ولك���ن ل���و وقع أي تهدي���د، فنحن 
نعمل جميعا مع بعض”.

م���ن جهت���ه، ق���ال المدي���ر التنفي���ذي لش���ركة 
س���يغما ري���اض قهوج���ي إن ن���دوة المنام���ة 
للق���وات الجوي���ة يعتب���ر ملتق���ى يجم���ع قادة 
الق���وات الجوي���ة لل���دول الحليف���ة لمناقش���ة 
وأح���دث  والتحدي���ات  التط���ورات  آخ���ر 
التكنولوجيا والتكتيكات واإلس���تراتيجيات 
الجوية التي يش���هدها العالم اليوم؛ لمواجهة 
كاف���ة التحدي���ات واألخط���ار، واالطاع على 

المختلف���ة  الجدي���دة  واألس���اليب  الوس���ائل 
ف���ي مواجه���ة اإلره���اب والقضاي���ا األخ���رى 
واالس���تفادة م���ن خب���رات الغير ف���ي التعامل 

األمثل مع األحداث التي يواجهونه.
ب���دوره، ق���ال قائد الق���وات الجوي���ة اللبنانية 
العميد الركن طيار زياد هيكل إن مشاركتهم 
ف���ي ه���ذا المؤتم���ر تصب ف���ي صال���ح تبادل 
الخبرات بين المش���اركين في كيفية محاربة 
اإلره���اب وأع���رب ع���ن س���عادته بمش���اركته 
ف���ي ح���وارات الن���دوة م���ن منطل���ق التعاون 

العسكري مع دول الخليج والدول العربية.
الجوي���ة  الق���وات  قائ���د  ق���ال  جهت���ه،  م���ن 
الس���ودانية الفريق الرك���ن طيار صاح الدين 
سعيد: “نعلم أن مملكة البحرين تشهد طفرًة 
هائلة في جميع المجاالت، وأن س���اح الجو 

الملك���ي يش���هد تط���ورا ملحوظ���ا، ونتمنى له 
المزي���د من التط���ور، وأن هذا المنتدى اصبح 
واح���د من اه���م األحداث المهمة في الش���رق 

األوسط”.
أما العمي���د ركن طيار عب���دهللا الزهراني من 
الق���وات الجوي���ة الس���عودية، فق���ال: تش���ارك 
المؤتم���ر  ف���ي  الس���عودية  الجوي���ة  الق���وات 
وال���ذي ُيع���د فرص���ة كبي���رة لتب���ادل ال���رؤى 
واألفكار واالطاع على األس���اليب الجديدة 

في مواجهة مختلف التحديات.
وذك���ر المق���دم طي���ار س���لطان الزعب���ي م���ن 
الق���وات الجوي���ة الكويتية أن المؤتمر ش���هد 
ح���وارات نوعية في تب���ادل اآلراء ووجهات 
النظ���ر م���ن مختل���ف الق���وات الجوي���ة لدول 

العالم.

سالح الجو الملكي ينظم ندوة المنامة للقوة الجوية بنسختها الثانية

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة  «
بن أحمد آل خليفة بمكتبه في القيادة العامة صباح أمس، رئيس هيئة 

األركان المشتركة بالقوات المسلحة بجمهورية السودان الشقيقة الفريق 
أول كمال عبدالمعروف الماحي؛ بمناسبة زيارته للبالد، بحضور وزير 

شؤون الدفاع الفريق الركن يوسف الجالهمة، ورئيس هيئة األركان الفريق 
الركن ذياب النعيمي.وفي اللقاء، أشاد القائد العام بالعالقات الطيبة التي 

تربط البلدين الشقيقين، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات ذات 
االهتمام المشترك.

... إشادة بالعالقات البحرينية السودانية

المنامة - بنا

أكد قائد س���اح الجو الملكي البحريني اللواء طيار الركن الش���يخ حمد 
 F 16 - Block 70 ب���ن عب���دهللا آل خليف���ة أن اتفاقي���ة ش���راء طائ���رات
تس���ير وفق الخطة الزمنية المح���ددة، الفتا إلى توجه عدد من الضباط 
الطياري���ن إلى الوالي���ات المتحدة األميركية قريب���ا؛ للتدرب على قيادة 
هذا النوع الحديث من الطائرات التي سيتسنى للمملكة أن تكون أولى 

الدول في المنطقة المتاكها.
وق���ال في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين )بنا( فيما يتعلق بصفقة 
ش���راء طائ���رات F 16 - Block 70 الت���ي تم اإلعان عنه���ا خال مؤتمر 
الدفاع )بايديك( في الربع األخير من العام الماضي، إن “الصفقة تس���ير 

وفق الخطة الزمنية لها، وهي األحدث ولم تمتلكها أي دولة إلى اليوم، 
وس���تكون مملك���ة البحري���ن ه���ي األول���ى المتاكه���ا في المنطق���ة، ومن 
المؤمل أن يتم اس���تام أول مجموعة من الطائرات بحلول نهاية العام 

.”2022
وعم���ا إذا كانت هن���اك مزيد من الصفقات التي س���يعلن عنها في انعقاد 
معرض البحرين الدولي للطيران 2018، أش���ار قائد س���اح الجو الملكي 
البحرين���ي إل���ى أنه س���يتم اإلع���ان عن مش���روع جدي���د قريب���ا، منوها 
بأهمي���ة انعق���اد المع���رض ال���ذي يعتب���ر منص���ة مهم���ة اللتق���اء الخبرات 
ف���ي قطاع الطي���ران من مختلف أنح���اء العالم وفرصة س���انحة لتبادل 

التجارب واالطاع على أحدث التقنيات في هذا المجال.

اتفاقية شراء “F 16” تسير وفق الخطة الزمنية

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م
فترة التسعة أشهر

المنتهية في 
30 سبتمبر 2018

مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنتهية في 

30 سبتمبر 2017
مراجعة

األنشطة التشغيلية

 )115,608(426,810 صافي ربح / )خسارة( الفترة

التسويات:

229,870 285,916   اإلستهالك

310,518  -     اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتوفرة للبيع

 -    )36,231(مكاسب القيمة العادلة غير المحققة  لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

52,977  123,824   حصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة

)364,891( -    مكاسب ناتجة من بيع استثمارات متوفرة للبيع

 )227,835( )228,910( ايرادات فوائد وأسهم

الزيادة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم )9(

)96,280(     - 

التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 )79,675()185,985(  المخزون

)1,637,280( )955,101(  ذمم تجارية مدينة وأخرى

1,637,682 )281,100(  ذمم تجارية دائنة وأخرى

 5,258 )1,154(حقوق نهاية الخدمة للموظفين، صافي

صافي التدفقات النقدية  المستخدمة في األنشطه التشغيلية
)948,211( )188,984( 

األنشطة اإلستثمارية

 )476,465( )275,194(شراء مباني وآالت ومعدات

 -   500,000 المحصل من استحقاق موجودات بالقيمة المطفأة

 -   257,248 المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)794,560( -   شراء استثمارات متوفرة للبيع

 495,242  -   المحصل من بيع استثمارات متوفرة للبيع

 351,673  -   صافي التغير في ودائع ألجل

 227,835  228,910 ايرادات فوائد وأسهم مستلمة

)196,275(710,964 صافي التدفقات النقدية الناتجة )المستخدمة في( / من األنشطه اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

 -   40,978 صافي التغير في دخل مؤجل

 265,602 )70,580(صافي التغير في قرض قصير األجل

 )300,375( )161,740(أرباح أسهم مدفوعة

 )34,773( )191,342(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

)420,032( )428,589(صافي النقص في النقدية وما في حكمها

1,030,548 828,627 النقدية وما في حكمها كما في بداية الفترة

610,516 400,038 النقدية وما في حكمها كما في نهاية الفترة

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 سبتمبر 2018م

30 سبتمبر 2018
مراجعة

31 ديسمبر 2017
مدققة

الموجـودات 

الموجـودات غير المتـداولة

 2,574,476  2,563,754 مباني وآالت ومعدات

 1,802,628  1,682,171 إستثمار في شركة زميلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
  الشامل اآلخر

 2,999,098    - 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
  أو الخسارة

 674,048    - 

 -    750,000 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 3,819,084  -   إستثمارات متوفرة للبيع

 1,250,000  -   إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 9,446,188  8,669,071 مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

 1,883,678  2,069,663 المخزون

 1,664,288  2,619,389 ذمم تجارية مدينة وأخرى

 828,627  400,038 النقد وما في حكمه 

 4,376,593  5,089,090 مجموع الموجودات المتداولة

 13,822,781  13,758,161 مجموع الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق المسـاهمين

 3,120,928  3,120,928 رأس المال

 1,560,464  1,560,464 اإلحتياطي القانوني

 3,993,000  3,993,000 اإلحتياطي العـام

 1,000,000  1,000,000 إحتياطي التطوير وتقلبات أسعار المواد الخام

 1,784,847  1,866,865 إحتياطي القيمة العادلة لإلسثمارات

 1,315,749  1,489,641 األرباح المستبقاة

 )118,093( )118,093(أسهم خزينة

 12,656,895  12,912,805 مجموع حقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة

 -    36,382 الحصة الغير جارية من دخل مؤجل

 23,362  22,208 مخصص التزامات نهاية الخدمة للموظفين

 58,590  23,362 

المطلوبات المتـداولة

 -    4,596 الحصة الجارية من دخل مؤجل

 70,580  -   قرض قصير األجل

 1,071,944  782,170 ذمم تجارية دائنة وأخرى

 1,165,886  845,356 مجموع المطلوبات

 13,822,781  13,758,161 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م        
إحتياطي التطويروتقلبات االحتياطي العاماالحتياطي القانونيرأس المــال

أسعار المواد الخـام
 إحتياطي القيمــة 

العادلــة لإلستثمارات
المجموعأسهم الخزينةاألرباح المستبقاه

13,306,932  )116,266(1,939,554 1,809,252 1,000,000 3,993,000 1,560,464 3,120,928  في 01 يناير 2017)مدقق(

 )126,772( -    )115,608( )11,164( -    -    -    -   مجموع الخسارة الشـاملة للفترة

 )306,197( -    )306,197( -    -    -    -    -   أرباح أسهم موزعـة عن سنة 2016

12,873,963 )116,266(1,000,0001,798,0881,517,749 3,120,9281,560,4643,993,000 في 30 سبتمبر 2017)مراجعة(

12,656,895 )118,093(1,315,749 1,784,847 1,000,000 3,993,000 1,560,464 3,120,928 في 31 ديسمبر 2017)مدققة(

)96,280( -   )96,280( -    -    -    -    -   الزيادة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9(

 -    -    3,292  )3,292( -    -    -    -   المحول الى األرباح المستبقاة عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9(

12,560,615  )118,093(1,222,761 1,781,555 1,000,000 3,993,000 1,560,464 3,120,928  في 01 يناير 2018 )معدلة(

505,256  -   426,810 78,446  -    -    -    -   مجموع الدخل الشـامل للفترة

 -    -   )6,864(6,864  -    -    -    -   التغير في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات الناتج عن بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 )153,066( -    )153,066( -    -    -    -    -   أرباح أسهم موزعـة عن سنة 2017 

12,912,805  )118,093(1,489,641 1,866,865 1,000,000 3,993,000 1,560,464 3,120,928 في 30 سبتمبر 2018)مراجعة(

بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2018

مراجعة

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2017

مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنتهية في 

30 سبتمبر 2018
مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنتهية في 

30 سبتمبر 2017
مراجعة

 10,837,202  11,586,275  3,332,011  3,890,145 المبيعـات

 )10,732,673( )10,852,340( )3,376,119( )3,764,928(تكلفـة المبيعـات

 104,529  733,935  )44,108( 125,217 إجمالي الربح / ) الخسارة( خالل الفترة

 )448,529( )482,987( )157,884( )175,097(مصروفات تشغيلية أخرى 

 )2,324( -     )2,324( -    مصروفات التمويل 

)175,097( )160,208( )482,987( )450,853( 

 )346,324( 250,948  )204,316( )49,880()خسائر(/ ربح العمليات

 227,835  228,910  37,497  32,325 إيرادات اإلستثمارات

)خسائر(/مكاسب القيمة العادلة غير المحققة لموجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)8,593(     -  36,231     - 

 364,891  -     364,891  -    مكاسب ناتجة من بيع استثمارات متوفرة للبيع 

 )52,977( )123,824( )85,578( )43,077(حصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة

 1,485  34,545  342  12,215 ايرادات اخرى 

 )310,518( -     )279,948( -    االنخفاض في قيمة االستثمارات المتوفرة للبيع

 )115,608( 426,810  )167,112( )57,010(صافي )خسارة( ربح الفترة

)3.78(13.94 )5.45()1.86(الخسارة األساسية على السهم )فلس( 

بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2018

مراجعة

الربع المنتهي في
30 سبتمبر 2017

مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنتهية في 

30 سبتمبر 2018
مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنتهية في 

30 سبتمبر 2017
مراجعة

 )115,608( 426,810  )167,112( )57,010(صافي )خسارة( / ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخـر:

البنود التي ال يمكن إعادة تبويبها في بيان األرباح أو الخسائر:

مكاسب القيمة العادلة غير المحققة لموجودات مالية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 35,990     -  75,079    - 

البنود التي يمكن إعادة تبويبها في بيان األرباح أو الخسائر:

خسائر القيمة العادلة غير المحققة الستثمارات 
متوفرة للبيع

    - )42,706(     - )12,806( 

حصة الشركة من صافي التغير في القيمة العادلة 
لإلستثمار في الشركة الزميلة

 4,138  469  3,367 )4,180( 

صافي التغير في مخصص القيمة العادلة 
لالستثمارات الناتج من بيع استثمارات متوفرة للبيع

   -  5,822     -  5,822 

 )11,164(78,446  )36,415( 40,128 مجموع الدخل / )الخسارة( الشامل األخر للفترة

 )126,772(505,256  )203,527( )16,882(مجموع )الخسارة( الدخل الشاملة للفترة

البيانات المالية المرحلية الموجزة للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م )مراجعة( 
 شـركـة دلمــون للـدواجــن )ش . م . ب(  

* اعتمدت البيانات المالية المرحلية الموجزة للربع 
ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 
من قبل مجلس االدارة في 13 نوفمبر 2018 ويمكن 
اإلطالع على البيانات المالية بشكل متكامل من خالل 

www.dawajen.bh موقع الشركة اإللكتروني

روجعت البيانات المالية من بي دي أو

عبد الرحمن محمد جمشير
رئيــس مجلــس اإلدارة 

عبدالحسين خليل ديواني
  نائب رئيس مجلس اإلدارة

أي خطر يواجه دول التحالف الدولي أو الخليجي يشكل تهديدا للجميع

الرفاع - قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

اس���تقبل القائ���د العام لقوة دفاع البحرين المش���ير الركن الش���يخ خليفة ب���ن أحمد آل خليفة في 
مكتب���ه بالقي���ادة العامة صباح أمس، الملحق العس���كري الفرنس���ي المعتمد ل���دى مملكة البحرين 
والمقيم في عاصمة المملكة العربية الس���عودية الرياض العقيد لوس داريو. وأش���اد القائد العام 
بعاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية فرنس���ا، وبالتعاون القائم بين البلدين 
الصديقين في شتى المجاالت، ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.

المش���تركة  األركان  هيئ���ة  رئي���س  زار 
بالقوات المس���لحة بجمهورية الس���ودان 
الفري���ق أول كم���ال الماح���ي إل���ى كلي���ة 
يرافق���ه  الملكي���ة،  العس���كرية  عيس���ى 
الرك���ن  الفري���ق  األركان  هيئ���ة  رئي���س 
ذي���اب النعيمي. كم���ا زار رئيس هيئة األركان 

بجمهوري���ة  المس���لحة  بالق���وات  المش���تركة 
السودان المتحف العسكري.

وأقام النعيمي بنادي ضباط قوة دفاع البحرين 
مأدب���ة غ���داء؛ تكريم���ا للفري���ق لرئي���س هيئ���ة 
األركان المشتركة بالقوات المسلحة بجمهورية 

السودان.

تبادل الخبرات العسكرية مع فرنسا

الماحي ضيفا على “عيسى العسكرية”

كان رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي في مقدمة مستقبلي  «
رئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة السعودية الشقيقة الفريق أول 

الطيار الركن فياض الرويلي، لدى وصوله إلى مملكة البحرين، للمشاركة 
 في فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2018.

ورحب رئيس هيئة األركان برئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة 
السعودية، متمنيًا له طيب اإلقامة في بلده الثاني مملكة البحرين.

... رئيس “األركان” يستقبل الرويلي
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تنطلق فعالیات معرض البحرین الدولي للطيران في نسخته الخامسة تحت رعاية سامية من عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بقاعدة 
الصخير الجویة من اليوم 14 وحتى 16 نوفمبر الجاري. وسیش���هد معرض البحرین الدولي للطیران، الذي یتم تنظیمه بإش���راف الممثل الش���خصي لجاللة 
الملك رئیس اللجنة العلیا لمعرض البحرین الدولي للطیران سمو الشیخ عبدهللا بن حمد ٓال خلیفة، حضور وفود مدنية وعسكرية رفيعة المستوى وكبار 

المسؤولين التنفيذيين من شركات الطيران العالمية وكبار الشخصيات من القطاعين العام والخاص.

العالمي����ة  الش����ركات  ع����دد  نس����بة  وبلغ����ت 
م����ن مجم����وع اإلجمال����ي   % 66 المش����اركة 
ف����ي  سيش����ارك  إذ  المش����اركة،  للش����ركات 
المع����رض 11 م����ن أه����م 15 ش����ركة طي����ران 
أي����ه إي سيس����تمز،  ب����ي  بينه����ا  م����ن  عالمًي����ا 
ولوكهي����د مارتن، وإيرب����اص، وبيل، وبوينغ، 
س����تريم،  وغل����ف  وإمبراي����ر،  وبومبارديي����ه، 
وليوناردو، ورولز رويس، وروس����كوزموس، 
وت����ي أي آي، وتاليس، وش����ركة س����ي إف إم 
الدولي����ة م����ن مجموع����ة س����فران الفرنس����ية، 
وهي من أكبر الش����ركات العالمية في مجال 

صناعة محركات الطائرات.
كما س����يتم استضافة وفود رفيعة المستوى 
العربي����ة  المملك����ة  منه����ا  ع����دة  دول  م����ن 
السعودية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
دول����ة الكوي����ت، المملكة المتح����دة، الواليات 
المتحدة األميركية، روس����يا، ألمانيا، فرنسا، 
وغيره����ا م����ن ال����دول الش����قيقة والصديق����ة، 
حي����ث م����ن المتوقع أن يحض����ر بعض وزراء 
المواصالت ورؤس����اء الطيران المدني لعقد 
االجتماعات مع كبار المسؤولين التنفيذيين 

من شركات الطيران.
وق����ال وزي����ر المواصالت واالتص����االت نائب 
لمع����رض  المنظم����ة  العلي����ا  اللجن����ة  رئي����س 
البحري����ن الدول����ي للطي����ران كم����ال أحمد إن 
ف����ي  للطي����ران  الدول����ي  البحري����ن  “مع����رض 
نس����خته الخامس����ة ُيعتب����ر األس����رع نمًوا في 
منطقة الش����رق األوس����ط، ونج����اح المعرض 
في اس����تقطاب أكبر شركات الطيران عالمًيا 
يعك����س أهمي����ة مكان����ة مملك����ة البحرين في 
الخلي����ج العرب����ي كمرك����ز اقتص����ادي حيوي، 

كم����ا أن تنوع عدد الش����ركات المش����اركة في 
المع����رض دليل للنمو الذي يش����هده المعرض 

منذ تأسيسه العام 2010”.
وسيش����مل المع����رض جوان����ب ع����دة تس����عى 
إل����ى توفير منصة مناس����بة لتولي����د األعمال، 
العالق����ات،  وتكوي����ن  االبت����كار،  وتش����جيع 
وتبادل األفكار. فقد تمت مضاعفة مساحة 
قاع����ة الع����رض بنس����بة 100 %، كم����ا ش����هد 
المعرض زيادة في نسبة نمو عدد الشركات 
المش����اركة بمع����دل 35 %، وارتفع����ت نس����بة 
النم����و في ع����دد العارضين في صالة العرض 
بمع����دل 73 %، إذ تم إضافة أجنحة خاصة 
 6( كالس����عودیة  المش����اركة  ال����دول  لبع����ض 
ش����ركات( اإلم����ارات )14 ش����ركة(، والمملك����ة 
المتح����دة )4 ش����ركات(، والوالی����ات المتحدة 

األميركیة )35 شركة( وغيرها. 
كم����ا ستش����مل قاع����ة الع����رض ركًن����ا خاًص����ا 
لعل����وم الفض����اء تزامًن����ا م����ع آخ����ر التطورات 
ف����ي البحري����ن، والعال����م ككل، إذ سيش����ارك 
عدد من المراكز اإلقليمية والدولية لبحوث 

الفضاء والمؤسسات المختصة بالفضاء في 
المع����رض من بينها وكال����ة اإلمارات للفضاء، 
روس����كوزموس الروس����ية، وش����ركة أنظم����ة 
األقم����ار الصناعي����ة، وه����ي ج����زء من ش����ركة 
ISS- Reshetnev. فس����تتيح مش����اركة هذه 
الش����ركات فرص����ة متمي����زة ل����زوار المع����رض 
وأخ����ر  التط����ورات  اح����دث  عل����ى  للتع����رف 
االبت����كارات ف����ي مجال عل����وم الفضاء عامة 

وفي الشرق األوسط خصوصا.
وألول مرة في البحرين يحضر رائد الفضاء 
األميرك����ي العقيد ألفريد ووردن – وهو أحد 
رواد رحل����ة “أبول����و 15” وواحد م����ن بين 24 

رائد فضاء قاموا برحالت إلى القمر.
وس����وف تقام فعالي����ات مصاحبة عدة لخلق 
ف����رص مكثفة للتواص����ل التجاري في قطاع 
الطيران، وستش����مل مؤتم����ر المنامة للقوات 
الجوية )MAPS(، الذي سيعقد للمرة الثانية 
عل����ى التوال����ي، ومؤتمرا خاص����ا يتطرق إلى 
التحدي����ات والفرص التي تواجهها ش����ركات 
الطي����ران والمط����ارات في المنطق����ة، وكذلك 

مؤتمرا عن المرأة في قطاع الطيران. 
كم����ا س����تعقد حلق����ات نقاش����ية ته����دف إل����ى 
تنظيمه����ا  يت����م  والخب����رات  األف����كار  تب����ادل 
بالتنس����يق بي����ن ش����بكة فارانب����رو اإلخبارية 
 BIAS( ومع����رض البحرين الدولي للطي����ران

.)FINN Sessions
الدول����ي  البحري����ن  مع����رض  م����ع  وتزاًمن����ا 
للطیران، سوف تقام عروض جوية من قبل 
ف����رق اس����تعراضية جوي����ة كفريق الفرس����ان 
من دولة اإلمارات العربية المتحدة، وفريق 
االس����تعراضي  الفري����ق  ال����روس  الفرس����ان 
ال����ذي  اإليطال����ي “الس����هام ثالثي����ة األل����وان” 
عل����ى  األول����ى  للم����رة  المنطق����ة  تس����تضيفه 

اإلطالق.
وم����ن المقرر ٔان ُتعرض ٔاكثر من 120 طائرة 
م����ن مختل����ف ٔانواعها التجاریة والعس����كریة 
في العرض الثاب����ت والعرض الجوي إضافة 
إل����ى طائ����رات عس����كرية م����ن س����الح الج����و 
الملكي البحريني، والقوات الجویة البحریة 

األميركیة.

يذكر أنه سوف يكون هناك معرض  «
منفصل للجمهور العام یتیح الفرصة 
لالستمتاع بالعروض الجویة، وتجربة 
الطيران عبر استخدام نظارات الواقع 

االفتراضي والتحليق بالطائرات إضافة 
إلى االطالع على جهاز محاكاة الطيران 
الذي يعمل على خلق تجربة التحليق، 

كما سيقدم عدد من أشهر الموسيقيين 
بمملكة البحرين عروض موسيقية 

وترفيهية. 

وسيشتمل المعرض على القریة  «
التراثیة بتنظيم وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية، التي ستقدم تشكيلة 
متنوعة من المنتجات المحلية التي 

صنعت في مملكة البحرين. 

وستجرى جمیع الفعالیات في منطقة  «
المعرض العام بالقرب من المعرض 

الرئیس في الفترة 14 و17 نوفمبر، 
وسیكون دخول معرض البحرین الدولي 

للطیران لحاملي تذاكر الدخول المعرض 
العام عبر بوابات حلبة البحرین الدولیة.

كمال أحمد  سمو الشيخ عبدالله بن حمد 

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

ا اليوم  تدشين “البحرين للطيران” األسرع نموًّ
%  73 ال���ع���ارض���ي���ن  ع����دد  ون���م���و   ...%  100 ال���ع���رض  ق���اع���ة  م��س��اح��ة  م��ض��اع��ف��ة 

جسور تعاون لمواجهة الفكر المتطرف
ال��م��س��ت��دام��ة ال��ت��ن��م��ي��ة  تحقيق  ف��ي  ال��س��ع��ودي��ة  ب��ج��ه��ود  اإلش�����ادة 

زار س���فير مملكة البحرين لدى المملكة العربية الس���عودية الش���يخ حمود بن عبدهللا آل خليفة، أمس 
األول المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” في الرياض، حيث كان في استقباله األمين 

العام للمركز ناصر البقمي وعدد من المسؤولين. 

الجه���ود  الزي���ارة  خ���الل  الجانب���ان  واس���تعرض 
العالمي���ة الت���ي يبذله���ا “اعت���دال” لمواجه���ة الفك���ر 
المتط���رف والش���راكات اإلقليمي���ة والدولي���ة التي 
تمت في الفترة الماضي���ة؛ بهدف التعاون للقضاء 

على الفكر المتطرف. 
كما اطلع السفير والوفد المرافق على آليات العمل 
في المركز وإستراتيجيته في رصد وتحليل الفكر 
المتط���رف، وكذلك ال���رؤى المتنوعة التي ينتهجها 
ف���ي  المتمثل���ة  التس���امح والتعاي���ش  قي���م  لنش���ر 
رس���الته العالمية والهادفة إل���ى تحييد التنظيمات 
المتطرف���ة والح���ّد م���ن تأثيره���ا ومخاطره���ا على 

المجتمعات وخاصة الفئات العمرية المختلفة. 
وأكد الس���فير أهمية إيجاد جسور من التعاون من 
أج���ل مواجه���ة التهدي���د البال���غ الذي يش���كله الفكر 

المتطرف، مشيرا إلى أن البحرين كغيرها من الدول 
عان���ت م���ن اإلره���اب والتط���رف لس���نوات طويلة، 
ولكّنه���ا اس���تطاعت أن تتغل���ب عل���ى ه���ذا التحدي 
الخطير بفض���ل التعاون والدعم ال���ذي وجدته من 
الدول الش���قيقة وش���ركائها اإلس���تراتيجيين، وأنها 
تعمل حاليا على االس���تفادة من تجربتها الس���ابقة؛ 
م���ن أج���ل من���ع التط���رف والعنف م���ن الع���ودة إلى 
الس���احة، أو اس���تعادة قوته من جدي���د، والحيلولة 

دون تحقيق أهدافه العدوانية. 

وأشاد الشيخ حمود آل خليفة بالجهود  «
الكبيرة التي تبذلها السعودية الشقيقة 

وقيادتها الحكيمة؛ من أجل القضاء على 
التطرف ومكافحته وتحقيق التنمية 

سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية يزور مركز “اعتدال” المستدامة في المنطقة.

المنامة - بنا

أكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للحوار والتعايش الس����لمي الش����يخ خالد بن خليفة آل خليفة أن مش����اركة 
مركز الملك حمد في مؤتمر باريس للس����الم تأتي لنش����ر تجربة مملكة البحرين في التس����امح الديني والتعايش السلمي، ونقل 
الص����ورة الحقيقي����ة ع����ن التعددي����ة وقبول ال����رأي اآلخر في المملكة، مش����يرا إل����ى أن فك����رة المؤتمر ومش����روعاته تتواءم مع 

مبادرات مملكة البحرين في هذا المجال.

وق����ال “اس����تمعنا ف����ي ه����ذا المؤتم����ر إلى 
بالجان����ب  متعلق����ة  وبح����وث  أوراق 
يخ����ص  فيم����ا  والسياس����ي  األكاديم����ي 
“يس����عدني  مضيف����ا  الدول����ي”،  التع����اون 
أنن����ا س����بقنا الكثي����ر ف����ي ه����ذا المج����ال، 
الس����يما بعد تدشين كرس����ي الملك حمد 
األكاديم����ي للح����وار والتعاي����ش الس����لمي 
بجامع����ة س����ابيينزا اإليطالية ف����ي روما، 
وال����ذي يش����ارك فيه نح����و 250 طالبا من 
مختل����ف دول العالم، وبعد إعالن مملكة 
البحري����ن ال����ذي ت����م ف����ي ل����وس أنجلس 

األميركية في هذا المجال”.

جاء ذلك خالل مشاركة المركز وجمعية 
“هذه ه����ي البحرين” ف����ي مؤتمر باريس 
للس����الم، ال����ذي يقام في الفت����رة 11 - 13 
م����ن الش����هر الج����اري، وال����ذي ج����اء على 
هام����ش مراس����م إحي����اء ذك����رى توقي����ع 
الهدنة التي أنهت الحرب العالمية األولى 
إيمانوي����ل  الفرنس����ي  الرئي����س  برعاي����ة 
ماك����رون، إذ ش����ارك نحو 70 من رؤس����اء 
الدول والحكومات بالعاصمة الفرنس����ية 
باري����س بالقرب م����ن قوس النص����ر الذي 
يشرف على جادة الشانزيليزيه الشهيرة 
وبالتحدي����د ق����رب قب����ر جن����دي مجهول؛ 

وذل����ك للتذكي����ر بحجم هذا الن����زاع الذي 
أودى بحياة 18 مليون شخص.

م����ن جانبه����ا، ش����اركت رئيس����ة جمعي����ة 
“ه����ذه هي البحرين” بيتس����ي ماثيس����ون 
ف����ي ه����ذا المؤتم����ر م����ن خ����الل كلمة في 
إحدى الجلس����ات أكدت فيه����ا أن مملكة 
البحرين تنعم بتعايش سلمي منذ مئات 
السنين، وأضافت “أن جاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة أصدر وثيقة مهمة 
جدا تس����مى إعالن مملكة البحرين تبدأ 
بهذه الكلمات )الجهل هو عدو السالم(”. 
وأوضح����ت ماثيس����ون أن جاللة العاهل 

الحري����ة  أن  بش����دة  يعتق����د  البحرين����ي 
ه����ي  العال����م  ش����عوب  لجمي����ع  الديني����ة 
العال����م  المفت����اح المبراطوري����ة ش����عوب 
للعي����ش ف����ي تعاي����ش س����لمي، وه����ذا ما 

ه����و موجود بالفعل ف����ي مملكة البحرين 
عب����ر وج����ود مئ����ات الكنائ����س والمعاب����د 
الطوائ����ف  جمي����ع  وم����ن  والمس����اجد 

والديانات.

أشادت رئيسة جمعية “هذه هي  «
البحرين” إلى أن تدشين كرسي 

الملك حمد األكاديمي للحوار 
الديني والتعايش السلمي بجامعة 

سابيينزا اإليطالية في روما أخيرا، 
كما تحدثت عن المبادرات البحرينية 

السيما تأسيس مركز الملك حمد 
العالمي للتعايش السلمي.

المنامة - بنا

نقل الصورة الحقيقية عن التعددية في البحرين

مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يشارك بمؤتمر باريس للسالم

مشاركة المراكز 
اإلقليمية والدولية 
لبحوث الفضاء في 

المعرض

مشاهدة 120 طائرة 
تجاریة وعسكریة 

في العرض الثابت 
والجوي 

جاللة الملك 
یعتقد بشدة أن 

الحریة الدینية 
المفتاح للعيش 

بسالم

المنامة - بنا

تسلمت رئيس���ة جمهورية كرواتياكوليندا غرابار كيتاروفيتش أوراق 
اعتماد أحمد الس���اعاتي س���فيرا فوق العادة مفوض���ا لمملكة البحرين 

لدى جمهورية كرواتيا المقيم في موسكو.

ونق���ل الس���فير تحي���ات عاهل الب���الد صاحب الجالل���ة الملك حمد بن عيس���ى آل 
خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
وول���ي العه���د نائ���ب القائد األعلى النائ���ب األول لرئيس مجلس ال���وزراء صاحب 
الس���مو الملك���ي األمير س���لمان بن حم���د آل خليفة، إلى الرئيس���ة كولين���دا غرابار 
كيتاروفيتش وتمنياتهم لها دوام الصحة والعافية، ولجمهورية كرواتيا وشعبها 

دوام التقدم واالزدهار.
من جانبها، كلفت الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش، السفير  «

الساعاتي بنقل تحياتها إلى جاللة الملك وإلى سمو رئيس الوزراء 
وإلى سمو ولي العهد، متمنية للسفير كل التوفيق والنجاح.

رئيسة كرواتيا تتسلم أوراق الساعاتي



انخفاض المتأخرين عن الدوام المدرسي
اإلع�����دادي�����ة” “أوال  أن���ش���ط���ة  ع���ل���ى  ي��ط��ل��ع  ال���ت���رب���ي���ة  وزي������ر 

زار وزي���ر التربي���ة والتعلي���م ماجد النعيمي مدرس���ة 
أوال اإلعدادية للبنين في إطار جوالته الصباحية.

والتق���ى الوزي���ر أعضاء الهيئتين اإلداري���ة والتعليمية، 
واطل���ع على البرام���ج التي تنفذها المدرس���ة في إطار 
والمختب���رات  الرقم���ي  التمكي���ن  لمش���روع  تطبيقه���ا 
االفتراضي���ة ف���ي مادت���ي العل���وم والرياضي���ات، إل���ى 
الت���ي تطبقه���ا ف���ي إط���ار مش���روع  جان���ب األنش���طة 
المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان. ومن بين 
األنش���طة برنامج “والء” الذي يهدف إلى تعزيز انتماء 
الطلب���ة إل���ى الوط���ن والمدرس���ة، وبرنامج “ك���ن نجًما” 
ال���ذي يهدف إلى تنمي���ة روح االنضباط الطالبي داخل 
الصف���وف الدراس���ية، إضافًة إلى األنش���طة التي يقوم 
به���ا فري���ق اإلرش���اد الطالبي عبر مس���اعدة المش���رفين 
على تس���جيل نس���بة انتظام الطلبة ف���ي الحضور على 
البواب���ة اإللكتروني���ة، مم���ا س���اهم ف���ي تنمي���ة ال���روح 
القيادي���ة لهؤالء الطلب���ة وانخفاض أع���داد المتأخرين 

عن الدوام المدرسي.
وزير التربية والتعليم في زيارة لمدرسة أوال اإلعدادية للبنين

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

رائد الفضاء يعرض تجربة صعوده القمر
ال��ط��ي��ران ل��م��ع��رض  المصاحبة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ف��ي  ت��ش��ارك  “ال��ت��رب��ي��ة” 

نظم���ت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون م���ع وزارة المواصالت واالتصاالت، والهيئة 
الوطني���ة لعل���وم الفضاء محاضرة من تقدي���م رائد الفضاء األميرك���ي ألفريد ووردين، 
المش���ارك ف���ي مهم���ة أبول���و 15 في الع���ام 1971، وذلك لفائ���دة 100 طال���ب وطالبة من 
المرحل���ة االبتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة، بمدرس���ة وادي الس���يل االبتدائية 

اإلعدادية للبنين.

ورك���ز رائد الفضاء ف���ي محاضرته على 
رحلت���ه إل���ى القم���ر ضم���ن مهم���ة أبول���و 
15، مس���تعرًضا االس���تعدادات للرحل���ة، 
الخاص���ة  المالب���س  تحضي���ر  ومنه���ا 
المجهزة بالمعدات الالزمة، واس���تكمال 
كيفي���ة  واصًف���ا  الطبي���ة،  الفحوص���ات 
للك���رة  الج���وي  الغ���الف  م���ن  الخ���روج 
األرضي���ة والوص���ول إل���ى س���طح القمر، 
الرحل���ة  أج���واء  م���ع  التكي���ف  وكيفي���ة 
الت���ي اس���تغرقت 13 يوًم���ا، كم���ا تخل���ل 
اللق���اء عرض فيلم قصير عن رحلة رائد 

الفضاء إلى القمر.

وبعده���ا ق���ام رائد الفض���اء باإلجابة عن 
أسئلة الطالب حول رحلته الفضائية. 

وف���ي الختام، كرمت مدير إدارة البحث 
العلمي باألمان���ة العامة لمجلس التعليم 
العال���ي فرزان���ة المراغ���ي رائ���د الفضاء، 

مشيدًة بما قدمه من محاضرة قيمة.
يشار إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن 
مش���اركة وزارة التربي���ة والتعلي���م ف���ي 
الفعالي���ات المصاحبة لمع���رض البحرين 
الدول���ي للطيران، حيث تش���ارك الوزارة 
لعل���وم  الوطني���ة  الهيئ���ة  منص���ة  ف���ي 

جانب من المحاضرةالفضاء.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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الجفير - وزارة الصحة

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله عبر عدد من وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي 
مؤخرًا عن رسائل تحذيرية ُتفيد بأخذ الحذر من تناول دواء “األسبرين”، مؤكدة 
أن األس���برين الذي يتم صرفه في مستشفيات ومراكز الوزارة دواء آمن للمرضى 

الذين يحتاجون لهذا الدواء. 

وقالت الوزارة في بيان أمس ال يتم صرف أي دواء في وزارة الصحة إال بعد اجتياز 
الفح���ص المختب���ري لل���دواء. كم���ا لم يتم التبليغ عن أي مش���كالت في ه���ذا النوع من 

االسبربن من أي جهة سواء محلية أو عالمية.
وأش���ارت الوزارة إلى أنها لم تمنع أي دواء في هذه الفترة، وفي حال وجود منع ألي 
دواء ف���إن ال���وزارة س���تقوم بالتحذير منه واإلعالن ع���ن ذلك عبر مواقعها الرس���مية، 

حفاظًا على صحة وسالمة المرضى في مملكة البحرين.

“الصحة”: ال منع لدواء “األسبرين”

 تم استخراج البيانات المالية أعاله من المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للتسعة اشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ حيث ثم إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة 
في ١١ نوفمبر ٢٠١٨ وتمت مراجعتها من قبل كي بي ام جي فخرو وأصدرت تقرير مراجعة غير متحفظ. 

د. خالد عبداهلل. المدير العامباسم بن يعقوب الحمر. رئيس مجلس اإلدارة

بنــك اإلسكــان ش.م.ب. )مقفلة(
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018

 

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في 30 سبتمبر 2018
31 ديسمبر 2017)بآالف الدنانير البحرينية( 30 سبتمبر 2018

)مدققة( )مراجعة(
الموجودات

نقد و أرصدة لدى بنوك 39,232  39,663 
استثمارات 16,929  10,029 

قروض  624,069  609,863 
استثمارات في شركات زميلة 5,569  5,573 

استثمارات عقارية 53,411  53,507 
عقارات قيد التطوير  21,553  16,196 
موجودات أخرى 30,044  3,571 

مجموع الموجودات 790,807  738,402 
المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات 
ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 21,000  20,500 
حسابات جارية للعمالء 3,107  3,634 

حسابات حكومية 400,021  415,674 
قروض ألجل 81,700  30,000 

مطلوبات أخرى 4,967  6,229 
مجموع المطلوبات 510,795  476,037 

حقوق الملكية
رأس المال 108,300  108,300 

مساهمة من قبل مساهم 23,946  23,946 
احتياطي قانوني 54,462  54,462 
أرباح مستبقاه 86,645  68,976 

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنك  273,353  255,684 
حصة غير مسيطرة  6,659 6,681 

مجموع حقوق الملكية 280,012 262,365 
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 790,807 738,402 

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد المختصر
للتسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018

)بآالف الدنانير البحرينية(
للثالثة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر للتسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر

2017 )مراجعة( 2018 )مراجعة( 2017 )مراجعة( 2018 )مراجعة(
دخل الفوائد  20,647  13,477  6,891  4,477 

دخل من عقارات 522  3,213  165  335 

)143(  39  246  191 
حصة المجموعة من أرباح/)خسارة( في 

شركات زميلة
دخل آخر 942  562  86  147 

مجموع الدخل  22,302  17,498  7,181  4,816 
تكاليف الموظفين )3,400( )4,049( )1,137( )1,307(

مصروفات الفوائد  )234( )457( )79( )181(
مصروفات أخرى )1,098( )1,062( )357( )323(
مجموع المصروفات )4,732( )5,568( )1,573( )1,811(

 3,005  5,608  11,930  17,570 
الربح قبل عكس مخصص/)مخصص( 

انخفاض القيمة
عكس مخصص/ )مخصص( انخفاض القيمة 146  )388( )57( )254(

الربح للفترة 17,716  11,542  5,551  2,751 
 الدخل الشامل االخر  -  -  -  - 

مجموع الدخل الشامل للفترة 17,716  11,542  5,551  2,751 
العائد إلى:

حقوق مساهم في الشركة األم 17,731  11,533  5,556  2,743 
حصة غير مسيطرة  )15( 9  )5( 8 

 2,751  5,551  11,542  17,716 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للتسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 )مراجعة(

حقوق الملكية العائدة الى مساهمي البنك)بآالف الدنانير البحرينية(
مجموع حقوق 

الملكية
حصة غير 
مسيطرة  المجموع 

أرباح 
مستبقاه

احتياطي 
قانوني

مساهمة من 
قبل مساهم رأس المال

 262,365  6,681 
 

 255,684 في 1 يناير 2018 108,300  23,946  54,462  68,976 

)10,846( )7( )10,839( )10,839(  -  -  - 

التعديل نتيجه لتطبيق المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم )9( كما في 1 يناير 2018 
الرصيد المعدل في 1 يناير 2018 108,300  23,946  54,462  58,137  244,845  6,674  251,519 

 مجموع الدخل الشامل للفترة -  -  -  17,731  17,731  )15( 17,716 

 10,777  -  10,777  10,777  -  -  - 

الخسارة األئتمانيه المتوقعة 
على القروض االجتماعية التي 

 تتحملها الحكومة كما 
في 1 يناير 2018

 280,012  6,659  273,353  86,645  54,462  23,946  108,300 في 30 سبتمبر 2018
في 1 يناير 2017 108,300  13,950  54,462  47,451  224,163  6,665  230,828 

تحويل أرض -  9,995  -  -  9,995  -  9,995 
 مجموع الدخل الشامل للفترة -  -  -  11,533  11,533  9  11,542 

 252,365  6,674  245,691  58,984  54,462  23,945  108,300 في 30 سبتمبر 2017

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للتسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018

30 سبتمبر 2017)بآالف الدنانير البحرينية( 30 سبتمبر 2018
)مراجعة( )مراجعة(

األنشطة التشغيلية
الربح للفتره 17,716  11,542 

تعديالت للبنود التالية:
    حصة المجموعة من الربح في شركات زميلة  )191( )246(

    ربح من بيع عقارات قيد التطوير )47( )2,793(
    )عكس( مخصص/ مخصص انخفاض القيمة )147( 388 
    استهالك 227  244 

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل: 17,558  9,135 
النقص/ )الزيادة( في إيداعات لدى البنوك ) بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من 90 يوما( 1,353  )13,575(

النقص في القروض  17,747  5,816 
)الزيادة(/ النقص في عقارات قيد التطوير )5,310( 8,818 
النقص/ )الزيادة( في الموجودات االخرى 515  )838(
الزيادة/ )النقص( في الودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 500  )10,700(
النقص في الحسابات الجاريه للعمالء )528( )1,351(
النقص في المطلوبات األخرى )1,262( )256(

صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 30,573  )2,951(
األنشطة االستثمارية

شراء معدات  )119( )189(
االستثمارات في أدوات الدين )6,900( 3,078 
استثمار في شركة زميلة  195  )2,142(
صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية )6,824( 747 

االنشطة التمويلية
سداد قروض ألجل -  )30,000(

مقبوضات قروض ألجل 51,700  - 
صافي التغيرات في الحسابات الحكومية )74,510( 1,917 

صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية )22,810( )28,083(
صافي الزيادة/ )النقص( في النقد وما في حكمه 940  )30,288(
النقد وما في حكمه في 1 يناير 38,310  71,879 
النقد وما في حكمه في 30 سبتمبر 39,250  41,591 

 يشمل النقد ومافي حكمه:
النقد و حسابات جارية لدى البنوك  7,350  3,391 

ايداعات لدى البنوك )بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 90 يوما أو أقل( 31,900  38,200 
 41,591  39,250 
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Û  يبح���ث المواط���ن ه���ذه األيام، عن “األم���ل”، أكثر من أي ش���يء آخر، األمل
في الوظيفة المناسبة، والمدخول المناسب، والتعليم، والمعيشة الالئقة.

Û  ويبح���ث أيض���ا، ع���ن األخب���ار المفرح���ة، الت���ي تبعث ف���ي أوصال���ه الحياة
الجدي���دة، واآلمن���ة، البعيدة عن الق���رارات الفجائي���ة، والقوانين الصادمة، 
الت���ي تبعث���ر األولويات، وتحول يومي���ات أرباب األس���ر، لجحيم ال يطاق، 

وترغمهم قسًرا على شطب الرغبات، ومسح األحالم، واألماني الجميلة.

Û  يبحث المواطن عن الدولة التي تكون قريبة منه، ومن أبنائه، التي يكون
به���ا الرق���م واح���د، في أي ش���يء، وكل ش���يء، التي يكون فيه���ا المضيف، 
ولي���س الضيف، ل���ه األولوي���ة، وله األفضلي���ة، والكلم���ة الطول���ى، والهيبة، 

والمهابة، والمكانة المقدرة، من الجميع.

Û  وال يوج���د م���ا هو مؤل���م، أكثر من أن يرى نظراءه ف���ي دول الجوار، ويبدأ
في س���يناريو المقارنة، وفي تس���اؤالت “لماذا؟” فالبحرين وبالرغم من أنها 
كان���ت الس���باقة في كل ش���يء، في التعلي���م، والصحة، والنف���ط، والثقافة، 
والفن���ون، أضح���ت الي���وم في واقع آخر، قياًس���ا بش���قيقاتها ف���ي المنطقة، 

واإلقليم.

Û  وأقول عن قناعة، إنه على الرغم من المصاعب، والتحديات، التي تتربص
بابن البلد، وبأولوياته، وحساباته كلها، إال أنها لم تنجح بأن تكون حاجًزا، 
أو سًدا، في منعه من التقدم، أو التطور، أو التمرغ بمحبة الوطن، واألرض 
التي نشأ عليها، فالمواطن البحريني، له حسنات كثيرة، أولها الثبات على 
المب���ادئ، وس���رعة النس���يان، والصف���ح، وثانيها بناء جس���ور ال���ود، والثقة 

الجديدة.

الدولة وبناء 
األمل

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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المنامة- النيابة العامة

المنامة - بنا

اعتق���د عام���ل “35 عاًما - آس���يوي الجنس���ية” حضر إل���ى المملكة ع���ن طريق مطار 
ا لالتجار فيها بالمملكة،  البحري���ن الدول���ي أنه قادر على تهريب أقراص مؤثرة عقليًّ
لك���ن ضاب���ط الجم���ارك وبعد الش���ك في أم���ر أنابيب الج���ر الخاص���ة بحقيبته التي 
كان���ت في صندوق األمتعة الخاص بالطائرة أمر بتحويل الحقيبة للمس���ار األحمر 

للتدقيق في تفتيشها.

وبالفعل تمّكن الضابط المش���رف على عملية 
التفتي���ش م���ن العث���ور بداخل تل���ك األنابيب 
عل���ى كمية كبيرة من أقراص “اليافا” المؤثرة 
���ا، ف���ي حين ل���م يعث���ر بداخ���ل الحقيبة  عقليًّ
عل���ى ش���يء يذكر غي���ر المالب���س واألغراض 

الشخصية للعامل.
وبع���د تجميع كامل الكمية المس���تخرجة من 
تل���ك األنابيب الخاصة بحقيب���ة المتهم تبّين 
أن ع���دد األق���راص بلغ 1505 أق���راص مؤثرة 
���ا أنه���ا أق���راص “الياف���ا”  ���ا، ثب���ت معمليًّ عقليًّ

ا. المؤثرة عقليًّ
فت���م إحال���ة المته���م للنيابة العام���ة للتحقيق 
مع���ه، وهن���اك اعت���رف أن���ه جل���ب فع���الً تلك 
األقراص، لكنها الستعماله الشخصي وليست 
للبيع، خصوًصا وأنها غير متوفرة في مملكة 
البحرين، مبيًنا أنه يعمل لدى إحدى ش���ركات 

المقاوالت منذ قرابة 9 سنين.
وأض���اف أنه عندما س���افر في إج���ازة قبل 4 

ش���هور إلى دول���ة آس���يوية تعرف عل���ى هذه 
النوعية م���ن األقراص التي أدم���ن عليها، لذا 
فإنه قّرر ش���راء كمية كبي���رة قبل عودته إلى 
البحري���ن حت���ى يس���تطيع اس���تعمالها أطول 
فترة ممكنة طوال فترة تواجده هنا، وحتى 
ال يتم اكتش���اف أمره أخفاه���ا بداخل أنابيب 

جر الحقيبة.
فأحالت���ه النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار 
أنه بتاريخ 17 أبريل 2018، أوالً: جلب بقصد 
االتجار المؤثر العقل���ي “الميتامفيتامين” في 
غي���ر األحوال المصرح بها قانوًن���ا، ثانًيا: حاز 
وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي المش���ار 

إليه في غير األحوال المرخص بها قانوًنا.
إل���ى ذلك، ق���ررت المحكمة الكب���رى الجنائية 
األول���ى الت���ي تنظر ف���ي قضي���ة المتهم حجز 
القضية للنطق عليه بالحكم في جلس���ة يوم 
26 ديسمبر المقبل، مع األمر باستمرار حبس 

المتهم لحين الجلسة المقبلة.

يخفي المخدرات في أنابيب جر حقيبته

الجنائي���ة  الكب���رى  المحكم���ة  أجل���ت 
مواعي���د  منس���قة  محاكم���ة  األول���ى 
موظف���ة بوزارة الصح���ة وتحديًدا في 
مستش���فى جدحفص لل���والدة، متهمة 
باالس���تيالء خالل 3 سنوات على مبلغ 
يف���وق 111 أل���ف دينار من الحس���ابات 
الخاصة بالمستش���فى، حتى جلسة 26 
نوفمب���ر الجاري؛ وذلك لالس���تماع إلى 

شاهدي اإلثبات الرابعة والخامس.
وتمكن���ت المتهم���ة م���ن إتم���ام عملي���ة 
االس���تيالء من خالل تزوير كش���وفات 
الخزانة المالية التي بحوزتها التي من 
المفترض إرسالها إلى الوزارة للتدقيق 
عليه���ا، وكان اختف���اء 900 دينار فقط 
االختالس���ات،  ه���ذه  بكش���ف  كفيل���ة 
وتقاريره���ا  القضي���ة  أوراق  وتض���م 
م���ن  كبيرتي���ن  علبتي���ن  وتحقيقاته���ا 
الكارت���ون، إذ اس���تغلت الموظفة عدم 
وج���ود نظ���ام محاس���بة إلكتروني في 

المستشفى في إتمام عملياتها.

سماع شهود 
بقضية اختالس 

مستشفى جدحفص

 ص���رح وكي���ل النائ���ب العام بمحافظ���ة العاصم���ة أحمد الفاضل ب���أن النياب���ة العامة قد 
أنجزت تحقيقاتها في واقعة احتجاز فتاة وتقييد حريتها بغير وجه قانوني؛ إلجبارها 
على ممارس���ة الدعارة، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية مس���ندة 

اليهما تهمة اإلتجار باألشخاص، وحددت جلسة بتاريخ 21/11/2018 لنظرها.

وتتمث���ل تفاصيل الواقع���ة، كما أن المجني 
عليه���ا حضرت إلى مملك���ة البحرين للعمل 
كعامل���ة ف���ي أح���د المن���ازل، إال أنه���ا تركت 
العمل لدى كفيلها وشرعت في البحث عن 
عمل آخر، وحال قيامها بذلك تعرفت على 
المتهم���ة الثانية، والت���ي أوهمتهما بقدرتها 
على توفي���ر العمل والس���كن المالئمين لها، 
فوافق���ت المجن���ي عليه���ا وقامت بالس���كن 
المته���م  وصديقه���ا  الثاني���ة  المتهم���ة  م���ع 
م���ن  باالستفس���ار  قيامه���ا  وعن���د  األول، 
المتهم���ة الثانية عن العمل ق���ررت المتهمة 
للمجن���ي عليه���ا بأن���ه يج���ب عل���ى األخيرة 
العمل ف���ي الدعارة، فرفضت وعليه قامت 
المتهم���ة الثانية باالس���تعانة بالمتهم األول 

أمواله���ا  عل���ى  واالس���تيالء  تعذيبه���ا  ف���ي 
إل���ى أن رضخ���ت لمطالبهم���ا،  ومتعلقاته���ا 
وعلي���ه ق���ام المتهم���ان بنقله���ا إل���ى إح���دى 
الش���قق بمنطق���ة المنامة، وحج���زا حريتها 
وقاما باس���تغاللها وإجبارها على ممارس���ة 
الدعارة بواسطة اإلكراه والتهديد والضرب 
مع أش���خاص مختلفين وذلك مقابل مبالغ 
مالية يتحصل عليها المتهمان، مش���يرا بأن 
النياب���ة العام���ة ق���د باش���رت التحقيق فور 
تلقيه���ا الب���الغ، حي���ث اس���تجوبت المته���م 
ذم���ة  عل���ى  احتياطي���ا  بحبس���ه  وأم���رت 
التحقيق بعد االستماع إلى أقوال المجني 
عليه���ا وش���هود الواقع���ة، وت���م إص���دار أمر 
ضب���ط وإحضار بحق المتهم���ة الثانية، كما 

طلب���ت تحري���ات الش���رطة ح���ول الواقعة، 
والت���ي أك���دت أن المتهمي���ن قام���ا باإلتجار 
بش���خص المجن���ي عليه���ا بطريق���ي الحيلة 
واإلك���راه بع���د إيهامها بتوفي���ر فرصة عمل 
له���ا، وعلي���ه أم���رت النياب���ة العام���ة بإحالة 

القضية إلى المحكمة المختصة.

للمحاكم��ة الجريم��ة  ف��ي  متورطي��ن  تحي��ل  “النياب��ة” 

إجبار فتاة على الدعارة بالتعذيب

“اإلداريـــة” تلغـي قــرارا بوقـف طبيــب

تحفيز على المبادرة بمكافحة المخدرات

ال���ل���ج���ن���ة ال���ت���أدي���ب���ي���ة أس��������اءت اس���ت���ع���م���ال���ه���ا ل��ل��س��ل��ط��ة

ت��وع��وي فيلم  أف��ض��ل  م��س��اب��ق��ة  ف��ي  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رم  “ال��م��ب��اح��ث” 

ألغ���ت المحكم���ة الكب���رى المدنية األولى )الدائرة اإلدارية( قرارا مش���وبا بعيب إس���اءة اس���تعمال الس���لطة صادر من لجنة تأديبية ب���وزارة الصحة، كانت قررت في���ه وقف طبيب بأحد 
المستش���فيات الخاصة عن العمل لمدة س���نة بعد ش���كوى تقدمت بها إحدى المريضات لديه، مدعية أنها كادت تفقد حياتها بس���ببه؛ إلخالل اللجنة التأديبية بحق الطبيب المدعي في 

الدفاع عن نفسه بعدما رفضت طلبه بجلب شهوده النافين لما نسب إليه بالشكوى لسماع أقوالهم، كما أن المدعى عليها لم تقدم أي دليل يثبت عالقته بالمضاعفات.

وقررت المحكم���ة إلغاء القرار مع ما يترتب 
علي���ه من آث���ار، كم���ا ألزمت المدع���ى عليهم 
جميعا بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينارا 

مقابل أتعاب المحاماة.
حكمه���ا  حيثي���ات  ف���ي  المحكم���ة  وذك���رت 
أن الم���ادة )27( م���ن المرس���وم بقان���ون رق���م 
)7( لس���نة 1989 تن���ص عل���ى أن���ه )ال يك���ون 
الطبيب مسؤوال عن الحالة التي وصل إليها 
المري���ض، إذا تبين أنه ب���ذل العناية الالزمة، 
ولج���أ إلى جميع الوس���ائل التي يس���تطيعها 
من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض 
وع���الج المري���ض، ولكنه يكون مس���ؤوال إذا 
ارتك���ب خط���أ أدى إل���ى األض���رار بالمري���ض 
نتيج���ة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض 
ف���ي كل طبي���ب اإللم���ام به���ا أو لح���ق ض���رر 

بالمريض نتيجة إلهمال الطبيب أو تقصيره 
ف���ي العناي���ة ب���ه، وإذا أج���رى عل���ى مرض���اه 
تج���ارب أو أبحاث���ا علمي���ة غي���ر معتمدة من 

قبل وزارة الصحة(.
وبين���ت أن اللجن���ة التأديبي���ة للمرخص لهم 
بمزاولة مهنة الطب البش���ري وطب األسنان 
بموج���ب  له���ا  المخول���ة  باالختصاص���ات 
 1989 لس���نة   )7( رق���م  بقان���ون  المرس���وم 
المهني���ة، والمس���اءلة  له���ا تقري���ر األخط���اء 
التأديبية للمرخص لهم في ممارس���ة المهنة 
فيم���ا ينس���ب إليه���م م���ن مخالف���ات ألحكام 
القانون المش���ار إليه، أو ألصول ومقتضيات 
التأديبي���ة  العقوب���ات  وأن  المهن���ة  وآداب 
الجائ���ز توقيعها عل���ى المخالف ه���ي اإلنذار 
واإليق���اف ع���ن العم���ل لم���دة ال تجاوز س���نة 

واح���دة، وإلغ���اء الترخيص بمزاول���ة المهنة، 
وش���طب اس���م المخال���ف م���ن س���جل الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وأضاف���ت أن���ه م���ن المق���رر في التش���ريعات 
المدنيي���ن  العاملي���ن  تأدي���ب  تنظ���م  الت���ي 
بالدولة - كأصل عام - ضرورة أن يس���توفي 
التحقي���ق م���ع العام���ل المقومات األساس���ية 
التي يجب توافرها ف���ي التحقيقات عموما 
وأخصها توفير الضمانات التي تكفل للعامل 
اإلحاطة باالتهام الموجه إليه وإبداء دفاعه 
وتقدي���م األدل���ة وس���ماع الش���هود، وم���ا إلى 
ذلك من وسائل تحقيق الدفاع إثباتا ونفيا؛ 
وذل���ك حتى يتس���نى االطمئن���ان إلى صحة 
الوقائع المستوجبة للجزاء وتمكين القضاء 

من بسط رقابته على قيامها من عدمه.

وأوضح���ت أن���ه تبين له���ا أن الجهة المس���ند 
إليه���ا التحقيق م���ع المدع���ي تجاهلت طلبه 
بإثب���ات أس���ماء ش���هود النفي؛ حت���ى يتمكن 
م���ن تحقي���ق دفاعه، والتفتت ع���ن ذلك ولم 
تس���تمع إلى الشهود مما يشكل إخالال بحقه 
في الدف���اع، فضال عن خلو األوراق من ثمة 
مس���تند يفيد ثبوت خطأ المدعي في عالج 
المريض���ة، حي���ث أفادت الجه���ة اإلدارية أن 
المريض���ة قام���ت باس���تكمال عالجه���ا ل���دى 
مستش���فى حكوم���ي، ول���م تقدم أي���ة أوراق 
المدع���ى  عالق���ة  تثب���ت  طبي���ة  تقاري���ر  أو 
بالمضاعف���ات الت���ي حدث���ت للمريض���ة إث���ر 
توجهه���ا إل���ى المستش���فى الحكوم���ي؛ األمر 
ال���ذي يجع���ل الق���رار المطعون عليه مش���وبا 

بعيب إساءة استعمال السلطة.

تحت رعاية نائب المفتش العام اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أقامت اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية حفل تكريم للفائزين في مسابقة “أفضل فيلم توعوي 
في مجال الوقاية من المخدرات” بمجمع السيف التجاري.

وفي الحفل، ألقى مدير عام اإلدارة العامة 
للمباح���ث واألدل���ة الجنائي���ة كلم���ة أوضح 
لمب���دأ  تفعي���الً  تأت���ي  المس���ابقة  أن  فيه���ا 
الش���راكة المجتمعي���ة من خالل تش���جيعها 
على االهتمام بالقضاي���ا المهمة التي تمس 
أم���ن المجتم���ع وس���المته، والتحفي���ز على 
المب���ادرة بمكافحة المخ���درات والمؤثرات 
العقلية من خ���الل كل األدوات والمجاالت 
المتاحة مؤك���دًا على أن األعمال التوعوية 
التوعي���ة  نط���اق  ف���ي  رئيس���ًا  ت���ؤدي دورًا 
الثقاف���ة  أدوات  إح���دى  كونه���ا  والوقاي���ة 
والمعرفة، ووس���يلة من الوسائل التعليمية 
الفّعال���ة التي تلعب دورا بارزا في تش���كيل 
قي���م المجتم���ع وعادات���ه، فض���الً ع���ن أنه���ا 

إحدى وس���ائل التوجيه واإلرشاد والتنوير 

التوعوي واالجتماعي.

وتق���دم مدير ع���ام اإلدارة العامة للمباحث 

واألدلة الجنائية بالشكر والتقدير للقائمين 

جهوده���م  عل���ى  المس���ابقة  ه���ذه  عل���ى 
وإس���هاماتهم في إث���راء البرامج التوعوية 
في مج���ال مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلي���ة، وس���عيهم لنش���ر الوع���ي الش���امل 
حوله���ا بي���ن كاف���ة فئ���ات المجتم���ع. وف���ي 
نهاي���ة الحف���ل، ك���رم نائ���ب المفت���ش العام 
الفائزي���ن بالمراكز الثالث���ة األولى ومنحهم 
ش���هادات التقدير والجوائز النقدية، حيث 
حص���ل عل���ى المرك���ز األول إبراهي���م خليل 
الحاكور ع���ن فيلمه “المخ���درات”، والمركز 
الثان���ي الحس���ن طاه���ر صال���ح ع���ن فيلم���ه 
“بداي���ة النهاي���ة”، ف���ي حي���ن حص���ل عل���ى 
المرك���ز الثال���ث عل���ي إبراهي���م الصايغ عن 

فيلمه “النهاية”.

المنامة - النيابة العامة

ذك���ر رئيس لجنة التحقيق في الجرائ���م االنتخابية رئيس النيابة مهنا 
الش���ايجي، أن النياب���ة العامة تلقت بالًغا م���ن إدارة مكافحة الجرائم 
اإللكترونية مفاده رصد تغريدات في حس���اب أحد األش���خاص بموقع 
التواص���ل االجتماع���ي “تويتر”، تضمنت تحريًضا على عدم المش���اركة 
في االنتخابات النيابية والبلدية المقبلة على نحو من شأنه المساس 
بحرية االقتراع والتأثير على س���المة العملية االنتخابية والتشويش 

عليها. 

وبن���اًء عل���ى ذل���ك فق���د ب���ادرت 
صاح���ب  باس���تدعاء  اللجن���ة 
الحس���اب، وباشرت اس���تجوابه 
ا على  وأمرت بحبس���ه احتياطيًّ
ذم���ة القضي���ة بع���د أن وجه���ت 

بحري���ة  اإلخ���الل  تهم���ة  إلي���ه 
عل���ى  والتش���ويش  االس���تفتاء 
وذل���ك  االنتخابي���ة  العملي���ة 
تمهي���ًدا إلحالت���ه إل���ى المحكمة 

المختصة.

حج���زت محكم���ة االس���تئناف العلي���ا 
الجنائية األولى النظر في استئنافات 
ف���ي  المتمثل���ة  بالوقائ���ع  مداًن���ا   36
اغتي���ال المالزم أول هش���ام الحمادي 
الب���الد  ف���ي منطق���ة  غ���دًرا بمزرعت���ه 
القديم وفرار نزالء من “سجن جو” ما 
أدى لقتل الش���رطي عبدالسالم سيف 
اليافع���ي، والمحكوم على اثنين منهم 
بواقع���ة  كذل���ك  ومداني���ن  باإلع���دام، 
ضب���ط أس���لحة ومتفج���رات بمنطق���ة 
النبي���ه صالح وعملي���ات إطالق نيران 
ف���ي عدة مناطق، بع���د أن تدرب عدد 
م���ن المتهمي���ن ف���ي إي���ران والع���راق؛ 
وذلك للنطق بالحكم على المستأنفين 
في جلسة 28 يناير من العام المقبل.

وكان���ت محكم���ة أول درج���ة قض���ت 
بمعاقب���ة المداَنين بقت���ل المالزم أول 
هش���ام الحم���ادي ف���ي الب���الد القديم، 
والشرطي عبدالس���الم اليافعي أثناء 
ج���و”،  “س���جن  مبن���ى  عل���ى  الهج���وم 
عقوب���ة  بإيق���اع  اآلراء،  وبإجم���اع 
اإلع���دام عل���ى كل منهما مؤك���دة أنها 
جزاء وفاًقا لما جنته يداهما، وأمرت 

بإسقاط الجنسية البحرينية عنهما.
بالس���جن  مداًن���ا   19 عل���ى  وحكم���ت 

المؤب���د، وبس���جن 17 آخرين لمدة 15 
عاًما بينهم ش���اب خليجي الجنس���ية، 
كما عاقب���ت 9 مدانين بالس���جن لمدة 
لم���دة  اثني���ن  وبس���جن  س���نين،   10
الجنس���ية  وأس���قطت  س���نوات،   5
ع���دا  م���ا  جميًع���ا،  عنه���م  البحريني���ة 

الخليجي.
كم���ا قضت بس���جن 9 مداني���ن آخرين 
لم���دة 5 س���نوات، بينه���م 4 س���يدات، 
فيم���ا ب���رأت مدانَين مما أس���ند إليهما 
9 متهمي���ن  الته���م، وبب���راءة  بجمي���ع 
مم���ا نس���ب إليهم م���ن ته���م االنضمام 
وأم���رت  فق���ط،  اإلرهابي���ة  للجماع���ة 
بمصادرة األس���لحة والذخائر والمواد 

المفرقعة والمتفجرة المضبوطة.
وتحتوي القضية، التي لم يتم القبض 
عل���ى 24 متهًما فيه���ا حتى اآلن، على 
ع���دة وقائ���ع مغاي���رة تتب���ع بمجمله���ا 
واقعة تهريب الس���جناء، منها واقعتا 
قتل شرطي من قوة حراسة السجن، 
وكذل���ك قتل المالزم هش���ام الحمادي 
ع���دد  ش���روع  ع���ن  بمزرعت���ه، فض���الً 
م���ن المتهمي���ن بقت���ل أح���د المتهمي���ن 
برصاصة كان مقرًرا أن تتوّجه ناحية 

أفراد الشرطة.

حبس مغّرد أخل بحرية االنتخابات

استئنافات “الحمادي واليافعي”

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئنافي زوجين شابين مدانين 
بتعاط���ي الم���واد المخ���درة، وأي���دت العقوب���ة الص���ادرة بح���ق كل منهم���ا والمقدرة 
بالحب���س لمدة س���نة واح���دة وبتغريم كل منهم���ا مبلغ 1000 دينار م���ع األمر بوقف 

تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

درج���ة  أول  محكم���ة  عاقب���ت  وكان���ت 
الزوجي���ن اللذين ال يتج���اوز عمرهما 26 
عاما بالعقوبة المذكورة؛ وذلك عما أسند 
إليهم���ا بتهم���ة تعاط���ي الم���واد المخدرة 
مث���ل الهيروين والحش���يش، إذ اعترفت 
الزوج���ة أن زوجها هو م���ن يجبرها على 

تعاطي المخدرات معه.
وح���ول تفاصيل واقعة ضب���ط المتهمين 
أش���ارت أوراق القضية إلى أن معلومات 
س���رية كانت ق���د وردت إلى م���الزم أول 
تفي���د  المخ���درات،  إدارة مكافح���ة  ف���ي 
الم���واد  مرّوج���ي  م���ن  ش���بكة  بوج���ود 
منطق���ة  ف���ي  عمله���ا  يرتك���ز  المخ���درة 
المنام���ة، وأن تل���ك الش���بكة تعم���ل عل���ى 

ترويج المواد المخدرة في ذات المنطقة 
على المدمنين.

وأثن���اء قيام الدوري���ات األمنية بواجبها 
الحظوا تواجد شخصين -شاب وامرأة- 
ف���ي ح���ال غي���ر طبيعي���ة، وكان واضحا 
أنهم���ا يبحثان عن ش���يء م���ا بالقرب من 

إحدى حاويات القمامة في المنطقة.
ل���ذا، فقد ت���م االش���تباه في الش���خصين، 
وعندما اقترب منهما أفراد الدورية كان 
في تلك اللحظة الش���اب ق���د التقط للتو 
علب���ة س���جائر م���ن األرض وم���ا إن انتبه 
لوجود أفراد الش���رطة بالقرب منه حتى 

عاد ورمى العلبة من جديد.
لكن أفراد الشرطة التقطوا علبة السجائر 

الت���ي رماه���ا أمامهم وتبي���ن أنها تحتوي 
بداخله���ا على محارم ورقية، إضافة إلى 
ورق���ة فيها مس���حوق “بيج” الل���ون ثبت 
من خالل الكش���ف عليه معملّيا أنها مادة 

الهيروين المخدرة.
وبتفتي���ش الش���اب “25 عام���ا” ذاتّي���ا تم 
العث���ور بحوزته عل���ى حقنة طبية ملوثه 
يرتديه���ا،  الت���ي  “الفانيل���ة”  جي���ب  ف���ي 
وبس���ؤاله ع���ن الش���ابة الت���ي مع���ه ق���ال 
إنها زوجت���ه، التي عند حضور الش���رطة 
األخ���رى  ه���ي  عليه���ا  للقب���ض  النس���ائية 
أفادت بأنها فعال زوجة الشاب المقبوض 
علي���ه، في حين لم يت���م العثور بحوزتها 

على أية مواد ممنوعة.
وبالتحقي���ق مع الش���اب المقب���وض عليه 
أق���ر بأنه عاطل عن العمل، وأنه يتعاطى 
الم���واد المخ���درة من���ذ قرابة 7 أش���هر، إذ 
يتعاط���ى مادت���ي الهيروين والحش���يش 

المخدرتي���ن ف���ي منزل���ه برفق���ة زوجت���ه 
البالغ���ة من العمر 26 عام���ا، مبينا أنه هو 
م���ن يحض���ر لهم���ا مخ���در الهيروين ومن 
ثم يحقن جسدهما بهذه المادة بواسطة 

الحقنة المضبوطة بحوزته.
وأف���اد ال���زوج المتعاطي أن���ه اعتاد على 
اس���تالم م���ادة الهيروي���ن المخ���درة م���ن 
ش���خص آس���يوي الجنس���ية، م���ن خ���الل 
ب���الده  ف���ي  ل���ه  مالي���ة  حوال���ة  إرس���ال 
بقيم���ة 150 دين���ارا وبالمقاب���ل يحص���ل 
عل���ى مق���دار ال يتعدى 2 ج���رام من مادة 
ذل���ك  يرش���ده  إذ  المخ���درة،  الهيروي���ن 
الش���خص المجه���ول إل���ى مكان اس���تالم 
الكمي���ة المتف���ق عليه���ا ع���ن طري���ق أحد 

برامج التواصل االجتماعي.
وأوض���ح المته���م أن���ه تعام���ل م���ع ذل���ك 
الش���خص المجه���ول 11 م���رة، ف���ي حين 
أن���ه يش���تري م���ادة الحش���يش المخ���درة 

م���ن طرف مواطن، مؤكدا أنه تم القبض 
إح���دى  الس���تالم  توجه���ه  خ���الل  علي���ه 
الكميات التي اشتراها من ذلك الشخص 
وأرش���ده األخي���ر ع���ن موقعه���ا وكان���ت 
زوجته ف���ي ذلك اليوم برفقت���ه، وأنه ما 
إن الحظ وجود أشخاص خلفه عمد إلى 
التخلص من علبة السجائر التي تحتوي 

على المخدر.
من جهته���ا، اعترفت الزوج���ة أنها بدأت 
ف���ي تعاط���ي المخ���درات برفق���ة زوجه���ا 
الذي دعاها لتعاط���ي الهيروين معه قبل 
عدة أشهر في مقر سكنهما، إذ أفاد إليها 
أن هذه المادة ليس���ت سوى مادة مهدئة 
لألعص���اب، وبالفع���ل قام بحقنه���ا بكمية 
م���ن تلك الم���ادة مس���تعمال حقن���ة طبية 

تحتوي على تلك المادة.
يجل���ب  كان  زوجه���ا  أن  إل���ى  وأش���ارت 
تل���ك الم���واد م���ن ش���خص آس���يوي بع���د 

أن يتواص���ل مع���ه عب���ر الهات���ف، ويقوم 
بتحوي���ل قيمة المواد ع���ن طريق إحدى 
ش���ركات الصراف���ة، بم���ا يع���ادل 150 إلى 

200 دينار.
وحس���ب ما ورد في اعتراف���ات الزوجة، 
فإن زوجها كان قد أجبرها على التواصل 
م���ع ش���خص آس���يوي مقيم ف���ي المملكة 
بعدم���ا تواصل هو في وقت س���ابق معه، 
إذ أمره���ا باالتف���اق معه على أن تتس���لم 
من���ه عينة م���ن منتجات���ه لتجربتها، وقد 
اتفقت معه بالفعل على أن يتم اس���تالم 
ال���ذي  القضيبي���ة،  منطق���ة  ف���ي  العين���ة 
س���يعمل على إخفائها بالقرب من إحدى 
وأن  المنطق���ة،  ف���ي  القمام���ة  حاوي���ات 
زوجه���ا اصطحبها معه رغم���ا عنها، ومن 
سوء حظها، فقد تم القبض عليهما أثناء 

تلك العملية.

تأييــد الحبـــس سنـــة لزوجيــــن مدمَنيــــن

نائب المفتش العام مكرما الفائزين بالمراكز الثالثة األولى



المترشحون “يبتدعون” الخيام اإللكترونية بسبب التقشف

دخل���ت الحم���ات االنتخابي���ة والبلدي���ة مرحل���ة تنافس���ية بي���ن برام���ج المترش���حين الواقعي���ة واالفتراضي���ة، وذلك مع ق���رب موعد 
االنتخابات، إذ قام المترشحون للمجلس النيابي والمجالس البلدية بعقد الندوات والجلسات الحوارية والمناظرة بين المترشحين 

إلقناع الناخبين ببرامجهم االنتخابية.

وش���هدت الحمالت االنتخابية تطورا نوعيا 
االنتخابي���ة  الخي���ام  تدش���ين  باس���تخدام 
اإللكتروني���ة وظه���ور المترش���ح عب���ر الب���ث 
المباش���ر في وس���ائل التواصل 
االجتماعي؛ لعرض برنامجه 
فيم���ا  االنتخاب���ي، 
توجه آخ���رون لحجز 
المطعم بأكمله لدعوة 
أهال���ي الدائ���رة في���ه 
وع���رض برامجهم 

بي���ة  نتخا ال ا

وتدش���ين اللقاء التعريفي للمترشح؛ بهدف 
إح���راز النق���اط وكس���ب أص���وات الناخبي���ن، 
وذلك دون الحاج���ة إلى فتح مقر انتخابي، 
فيم���ا ل���م يح���رك مترش���حون س���اكنا بفت���ح 

مقرات انتخابية في أي مكان.
وأش���ار المترش���ح النياب���ي إي���اد محمد جابر 
إل���ى أن مق���ره االنتخابي كان م���ن المقرر أن 
يك���ون ف���ي إح���دى الخي���ام االنتخابي���ة في 
منطقة “صدد”، ولكن لسوء استقرار الطقس 
اآلون���ة  ف���ي  الطق���س  وتقلب���ات 
األخي���ر وهطول األمطار 
تم إلغاء وضع الخيمة 
وأصب���ح  االنتخابي���ة 
المق���ر االنتخاب���ي في 

مجلس منزله.
م���ن  ”الب���د  وق���ال 
أن  المترش���ح 

يع���رض برنامج���ه االنتخابي أم���ام الناخبين 
م���ن أهالي دائرت���ه، وأال يعتمد على وس���ائل 
التواص���ل االجتماع���ي، فللناخ���ب الحق في 
اختيار المترش���ح الكفء من خالل تواصله 

المباشر من المترشح المراد التصويت له”.
وأش���ار المترش���ح عمار العواج���ي إلى أنه لم 
يفت���ح مق���را انتخابي���ا، وقام بعم���ل دعوات 
ألهال���ي الدائ���رة ف���ي أح���د المطاع���م لعرض 
برنامجه االنتخابي، وسيكون هناك دعوات 
أخ���رى لألهالي ف���ي أكثر من مطع���م؛ وذلك 
للق���اء ش���ريحة أكبر م���ن ع���دد الناخبين في 
المنطق���ة، بحيث يكون المترش���ح قريبا لهم 

في مناطقهم.

وق���ال “إن اللق���اءات بش���كل مباش���ر مفيدة، 
وذل���ك من خ���الل طرح المش���كالت للمنطقة 
نفس���ها، وأن يوضع ع���الج للمش���كلة ألهالي 
المنطق���ة المدعوي���ن، فيم���ا يك���ون الح���وار 
للجمي���ع  يتي���ح  وذل���ك  أس���هل،  والنق���اش 
المش���اركة بخ���الف الجمه���ور الكبي���ر ال���ذي 

سيكون في الخيمة االنتخابية”.
وبي���ن أن الخيم���ة االنتخابي���ة له���ا س���لبيات 
وإيجابي���ات بالنس���بة إل���ى المترش���ح، فم���ن 
إيجابياته���ا أنها ت���ؤدي دورا إعالمي���ا كبيرا، 
رعاي���ة  إل���ى  بحاج���ة  أنه���ا  س���لبياتها  وم���ن 
وحض���ور فيه���ا، بحيث إن الع���دد يكون أكبر 
من الالزم وتختلف فيها اآلراء على حس���ب 

مشكالت المناطق.

إل���ى  س���مير  عل���ي  المترش���ح  توج���ه  فيم���ا 
افتتاح مقره إلكترونيا، عبر البث المباش���ر ل� 
“االنس���تغرام”؛ وذلك خوفا من تعرض مقره 
االنتخابي ألية أعمال تخريبية، الس���يما بعد 
أن تلق���ى تهدي���دات عبر”الوات���س أب” ف���ور 

دخوله المعترك االنتخابي.
وأوض���ح “افتت���ح يومي���ا مق���ري االنتخاب���ي 
اإللكتروني من الس���اعة 7 إلى 8 مس���اًء عبر 
الب���ث مباش���ر عب���ر “االنس���تغرام” الس���تقبال 

االستفسارات من جانب الناخبين”.
ولف���ت إل���ى أن الطريق���ة ناجح���ة، بدليل أن 
ف���ي حال انته���اء الب���ث يكون هن���اك تفاعل 

واتصال من جانب أهالي الدائرة.

مروة خميس
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أك���د المرش���ح البل���دي ف���ي الدائرة الثالث���ة الجنوبي���ة محمد الرفاعي عل���ى أهمي���ة دور المجالس البلدي���ة وقال س���معنا مؤخرا من 
يتحدث���ون ع���ن نواي���ا الدول���ة إللغاء المجالس البلدي���ة واالنتخابات لكنها كانت مجرد ش���ائعات مش���يرا الى ان نظ���رة البعض إلى 
المجلس البلدي على أنه ال فائدة منه بسبب عدم استخدام بعض المجالس البلدية لصاحياتها في خدمة المواطن ولذلك كانت 

هناك مجالس جيدة في ادائها وأخرى ضعيفة.

وق���ال الرفاع���ي ان “المجتم���ع البحرين���ي 
بطبيعته مجتمع طم���وح يبحث دائًما عن 
األفضل ومع تراكم التجربة االنتخابية لم 
يع���د المواطن الناخب يطلب المس���تحيل 
ب���ل اصبح اكثر واقعي���ة وإدراًكا بما يمكن 
ان يتحق���ق من المطالب ونحن نرى انه لو 
ت���م اس���تخدام كامل الصالحي���ات البلدية 
الموج���ودة وتوظيفه���ا بالش���كل الصحيح 
لخدم���ة المواطني���ن ف���ان ذل���ك س���يؤدي 
الرتق���اء وتطوي���ر كبير في العم���ل البلدي 

وإبراز أهمية المجالس البلدية”.
مق���ره  تدش���ين  ف���ي  الرفاع���ي  وأك���د 
االنتخاب���ي بحضور رئي���س تجمع الوحدة 

الوطنية عبداللطيف آل محمود وقيادات 
التجمع وأهال���ي الدائرة “الحاجة الماس���ة 
البلدي���ة بش���رط أن  الس���تمرار المجال���س 
نحسن االختيار لمن هو كفء وقادر على 
اإلنج���از وقال نحن الي���وم نقول إن األمل 
موج���ود وطالم���ا أنن���ا نتكات���ف ونعمل مع 
بعضنا البعض فبإمكاننا أن نحقق الكثير”.

وف���ي كلمت���ه أكد رئي���س التجم���ع وراعي 
حفل التدش���ين عب���د اللطي���ف آل محمود 
أهمي���ة التنس���يق بي���ن أعض���اء المجل���س 
البلدي���ة  المجال���س  وأعض���اء  النياب���ي 
حت���ى يتم اس���تيعاب مطال���ب المواطنين 
واحتياجاته���م ف���ي البرنام���ج الحكوم���ي 

الذي يجيزه مجلس النواب.
الس���تدراك  الجمي���ع  محم���ود  آل  وح���ث 
دوره���م للمس���اهمة ف���ي رفع���ة البحري���ن 
مؤكدا على عظم المس���ؤولية الملقاة على 
الجميع مرش���حين وناخبي���ن وقال تجمع 
الفات���ح وأح���داث 2011 كان���ت ق���د ألقت 
علينا جميًعا مسؤولية كبيرة تجاه الوطن 
والي���وم علين���ا أن نعرف كي���ف نعمر بالدنا 
ونرفع من شأن مملكتنا الحبيبة خصوصا 
بعد أن أتاح المش���روع اإلصالحي لجاللة 
لتقدي���م  الجمي���ع  أم���ام  الفرص���ة  المل���ك 

دورهم.

وأشار إلى أن “هذا التطور الكبير  «
على صعيد المشاركة الشعبية في 

بناء الوطن ومساهمة المواطن 
وتمثيل صوته في المجالس 
البلدية لترقية المدن والقرى 

جاء تطويًرا لتجربة تأريخية في 
العمل البلدي والمشاركة الشعبية 

حيث أن االنتخابات البلدية في 
البحرين ليست جديدة ففي العام 

1923 أجريت انتخابات بلدية في 
بلدية المنامة شاركت فيه المرأة 
فكان أول مجلس بلدي منتخب 

وقد أدركت شخصًيا وحضرت 
انتخابات بلدية في البحرين في 

الخمسينيات لكن بفضل المشروع 
اإلصالحي لجاللة الملك نشهد اآلن 

تجربة راسخة ومستمرة”. الرفاعي متحدثا

ال��م��ح��م��ود ي��ش��ه��د االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة ب��ال��خ��م��س��ي��ن��ات: ت��ج��رب��ت��ن��ا راس��خ��ة

الـرفـاعـي: مجـالـس بلديـة قـويـة وأخـرى ضـعيـفـة

واإلفتاء  التشريع  هيئة  رئيس  قال 
القانوني المدير التنفيذي النتخابات 
2018 المستشار نواف عبدهللا حمزة 
ان اللجان اإلشرافية قامت بتسليم 
المرشحين  على  الناخبين  ج���داول 
لانتخابات النيابية والبلدية حسب 

كل دائرة انتخابية.
الناخبة  ال��ك��ت��ل��ة  إج��م��ال��ي  أن  وذك���ر 
بالنسبة  وذل���ك  ن��اخ��ًب��ا   365467 بلغ 
و285911  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  ل��ان��ت��خ��اب��ات 
الكتلة  وبلغت  البلدية،  لانتخابات 
ف��ي محافظة  ال��ب��ل��دي��ة  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
الكتلة  أم��ا  ن��اخ��ًب��ا،   79984 المحرق 
الشمالية  المحافظة  في  االنتخابية 
وف��ي  ن���اخ���ًب���ا،   12668 ب��ل��غ��ت  ف��ق��د 

المحافظة الجنوبية 79259 ناخًبا.

الفرق بين كتلتين

أكدت النائب رؤى الحايكي والمرشحة عن الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية أن الضبط المالي وتحقيق التوازن االقتصادي 
ال يمكن الوصول إليه إال مع اطمئنان بوجود إصاح مؤسس����ي وكفاءة إدارية على مس����توى المؤسس����ات الحكومية المختلفة، 

مشيرة إلى أن الجانبين اإلداري والمالي هما وجهان لغاية واحدة وهي تحقيق التكامل التنموي على جميع األصعدة.

وبينت أن اإلصالح المؤسس����ي واإلداري 
يعتب����ر م����ن ثم����ار المش����روع اإلصالح����ي 
المل����ك  الجالل����ة  الب����الد صاح����ب  لعاه����ل 
حم����د ب����ن عيس����ى آل خليف����ة، فق����د جاء 
تأسيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 
ا كاف����ة الممارس����ات  ال����ذي يرص����د س����نويًّ
الحكومية بش����كل دقيٍق ويعطي انطباًعا 
عن المس����ارات الت����ي تتطل����ب تصحيًحا، 
م����ن أجل تصحي����ح الممارس����ات اإلدارية 
واس����تنقاذ الم����ال الع����ام م����ن الضي����اع أو 

الهدر. 
الحال����ي  الن����واب  مجل����س  أن  وذك����رت 

ب����دأ ف����ي اتخ����اذ تدابي����ر ج����ادة لتفعي����ل 
التوصيات الت����ي يطرحها ديوان الرقابة، 
مؤك����دة أن هذه الخط����وات تتطلب دعًما 
أكبر من خالل توسعة صالحيات مجلس 
الن����واب فيما يتعل����ق بالتعاطي مع تقارير 
دي����وان الرقاب����ة حتى نص����ل لنتائج فعاله 

في وقت قياسي. 
وأكدت الحايكي أن اإلصالح المؤسس����ي 
م����ن  يعتب����ر  اإلداري����ة  الكف����اءة  وضم����ان 
أه����م بن����ود برنامجه����ا االنتخاب����ي، ال����ذي 
يضمن سلس����لة متكاملة من التش����ريعات 
اآللي����ات  تفاصي����ل  وكذل����ك  المقترح����ة 

الرقابي����ة التي س����تضعها موض����ع التنفيذ 
م����ن تحت قب����ة البرلم����ان الق����ادم، مؤكدة 
أنه����ا س����تكثف الجه����ود لضم����ان متابع����ة 
فاعل����ة لتوصي����ات ديوان الرقاب����ة المالية 
واإلداري����ة المتعلق����ة بالمخالفات اإلدارية 
والمالي����ة في الجه����ات الحكومية لضمان 
والمعايي����ر  المتطلب����ات  وف����ق  تنفيذه����ا 

الالزمة.
وبينت أن الرقابة تش����كل ركًنا أصيالً في 
العم����ل البرلمان����ي، األم����ر الذي يس����تحثها 
الحكومي����ة  الجه����ات  الت����زام  لمتابع����ة 
إل����ى  ته����دف  الت����ي  السياس����ات  بكاّف����ة 

مكافحة الفس����اد وتطوير آليات المراقبة 
الداخلي����ة لضمان التزام جميع الموظفين 
واألس����س  المب����ادئ  بكاّف����ة  والقياديي����ن 
واإلج����راءات اإلدارية المنص����وص عليها 

في القرارات واللوائح الداخلية.

رؤى الحايكي

ال���ح���اي���ك���ي: ال���رق���اب���ة رك�����ن أص���ي���ل ب��ال��ع��م��ل ال��ب��رل��م��ان��ي

ال ضبط مالي أو توازن اقتصادي إال باإلصالح

علي سمير يعتمد على “االنستغرام” خوفا من تخريب المقر

عاشور: البلدي األقدر على فهم االحتياجات

أك���د عض���و المجل���س البلدي الش���مالي والمرش���ح النياب���ي عن الدائ���رة السادس���ة بالمحافظة الش���مالية عبدهللا عاش���ور أنه لفه���م احتياجات 
المواطني���ن وهواجس���هم وتطلعاته���م ال يوج���د أكث���ر وأق���در من العض���و البلدي الذي عادة م���ا يكون قريًبا م���ن األهالي نتيج���ة الختصاصاته 
المتعلق���ة بالجوان���ب الخدمي���ة، واطاع���ِه على كافة المش���كات العالقة، م���ا يجعله يدرك بصورة عملي���ة طبيعة التش���ريعات التي يحتاج لها 

المجتمع البحريني بشكل واقعي.

وذك���ر أن تحوله من الترش���ح للمجلس البلدي 
إلى الدخول في المنافس���ة النيابية على مقعد 
الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية، إليمانه 

بقدرته عل���ى ترجمة تطلعات المواطنين على 
أرض الواقع، واالس���تفادة من تجربته البلدية 
التي امتدت ل� 4 سنوات مضت في استحداث 

وإج���راء تعدي���الت قانوني���ة وتش���ريعية، من 
ش���أنها أن تلزم الس���لطة التنفيذية على تنفيذ 
الكثي���ر م���ن الملفات الت���ي تتع���رض للعراقيل 

نتيج���ة العتماده���ا عل���ى قرارات س���واء حين 
اعتمادها أو تعطيلها.

وقال إنه وخالل تصديه لرئاسة لجنة الشؤون 
المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمحافظة 
الش���مالية، وق���ف عل���ى العديد م���ن التفاصيل 
التي تحتاج لدعم تشريعي، أو رقابة برلمانية، 
من أجل أن تؤتي أكلها، الفًتا إلى أن المجالس 

مالي���ة  اس���تقاللية  لمنحه���ا  تحت���اج  البلدي���ة 
حقيقي���ة “عملي���ة” حس���ب القان���ون، فضالً عن 
ضبابية العالقة اإلدارية بين الجهاز التنفيذي 
صالحي���ات  ومس���توى  البل���دي  والمجل���س 
المجالس البلدية في الرقابة المالية واإلدارية 
عل���ى األجهزة التنفيذية بص���ورة عامة، ومنها 
تم���ر  ال  الت���ي  المالي���ة  المخصص���ات  مس���ألة 

إال بموافق���ة واعتم���اد المدي���ر الع���ام واإلدارة 
التنفيذية عليها، في وقت أعطى القانون هذا 
الح���ق للمجل���س البل���دي المنتخب، م���ا يجعل 
الكثي���ر م���ن المش���اريع والملف���ات الت���ي تعنى 
بمصال���ح الناس تلقى المعوق���ات، وتلك آليات 

البد من معالجتها.

ال���م���ج���ال���س ت���ح���ت���اج ل���اس���ت���ق���ال���ي���ة ال���م���ال���ي���ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة

عبدالله عاشور

عمار عواجيعلي سميرإياد محمد جابر

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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ق���ال المدي���ر الع���ام لألرش���يف الوطن���ي اإلماراتي عبدهللا الريس���ي إن تجرب���ة المناهج الدراس���ية بدول الخلي���ج العربي مبعثرة، ومش���تتة، 
بتحٍد كبير، س���واء على الوطن أو القيادة”. وأوضح الريس���ي في حوار أجرته معه “البالد” بأن تعزيز مفهوم الهوية الوطنية يتطلب خطة 
إس���تراتيجية واضحة، مبنية على خطط وبرامج الحكومة، والتي تبدأ من الحقل التعليمي، وتمتد للحقول األخرى. وأضاف “في المرحلة 
الحالية، صار البعض يتشربون من الغزو الثقافي، ووسائل التواصل االجتماعي الغارقة بالثقافات المتنوعة، وأيضا الثقافات الدخيلة في 

أوطاننا، والتي يمكن مالحظتها بوضوح من خالل التفاوت الكبير بين عدد المواطنين والوافدين والمقيمين”.

بادرة إماراتية

- تتصدر قضية تعزيز الهوية الوطنية  «
أولويات العمل الوطني اإلماراتي 

كإستراتيجية ثابتة، ال تتحمل التأخير 
أو التغيير، كيف كانت البدايات؟

البداية، كان���ت بالبادرة التي أطلقها صاحب 
الس���مو الش���يخ خليفة بن زايد آل نهيان في 
العام 2008، بأن يكون عام الهوية الوطنية، 
وعليه���ا بني���ت األجن���دات الوطني���ة، ورؤية 
دولة اإلم���ارات بإس���تراتيجيات عدة، أهمها 
الهوي���ة الوطنية، كإحدى الركائز األساس���ية 
في العمل الوطني، خصوصا بعد التحوالت 
والفكري���ة،  منه���ا،  السياس���ية  األخي���رة، 
األيديولوجي���ات  وطف���و  واالقتصادي���ة، 

الدينية المغلوطة على السطح.

 تفاوت بين المواطن والمقيم

الهوية الوطنية هي أم القضايا،  «
وعلى أساسها ينمو المجتمع، 
وتتعزز عالقات أبناء البلد، هل 

تصنفها خليجيا بالظاهرة؟ وما 
أهمية احتياجات المرحلة؟

ه���ي ظاه���رة، وألن مس���ألة الهوي���ة الوطني���ة 
والجي���ل  للغاي���ة،  كان���ت طبيعي���ة  بالس���ابق، 
السابق كان والؤه التام للوطن، وللقيادة، لكن 
في المرحلة الحالية، صار البعض يتش���ربون 
التواص���ل  ووس���ائل  الثقاف���ي،  الغ���زو  م���ن 
المتع���ددة،  بالثقاف���ات  الغارق���ة  االجتماع���ي 
وأيض���ا الثقافات الدخيلة في أوطاننا، والتي 
يمك���ن مالحظتها بوضوح من خالل التفاوت 
والوافدي���ن  المواطني���ن،  ع���دد  بي���ن  الكبي���ر 
والمقيمين، منها على سبيل المثال اإلمارات، 
جنس���ية،   200 م���ن  أكث���ر  تحتض���ن  والت���ي 

بثقافات وعادات وقيم مختلفة.
وعلي���ه، فلي���س أمامن���ا هن���ا س���وى حلي���ن، 
أن نتش���رب منه���م، ونأخ���ذ م���ن ثقافاته���م، 
ونستحدث على أثرها فكرا جديدا، وحديثا، 
أو أن نحتضن الموجودين، ويأخذوا هم من 
ثقافتن���ا، ويعملون على أثره���ا، ومن خاللها، 

وهن���ا يكم���ن التح���دي، ال���ذي يتطل���ب خطة 
إس���تراتيجية واضح���ة، مبني���ة عل���ى خطط 
وبرام���ج الحكوم���ة، والت���ي تبدأ م���ن الحقل 

التعليمي، وتمتد للحقول األخرى.

- ما أهم تجليات الهوية الوطنية  «
في المجتمعات الخليجية؟

ع���ادات  هنال���ك  الخليجي���ة،  بالمجتمع���ات 
وتقالي���د راس���خة، هنال���ك م���وروث موجود، 
ومتأص���ل، يتوجب نقله ألجيال المس���تقبل، 
وم���ن المه���م أن يع���ي الجيل الجدي���د كفاح 
اآلب���اء واألج���داد، فه���ذه المالم���ح يجب أن 
تؤص���ل؛ ألن المواري���ث الثقافي���ة الجديدة، 
الحالي���ة،  األجي���ال  تحاص���ر  والدخيل���ة، 

وتحاول أن تتغلغل بهم، وأن تؤثر بهم.

- هل يمثل الزي الوطني أساسا  «
لها؟ كيف نستطيع أن نروج له كإرث 

دائم ومستمر، قبالة تمدد موجة 
العولمة؟

ال���زي الوطن���ي مظهر م���ن مظاه���ر االعتزاز 

بالهوي���ة، لكن ال دخ���ل له باالنتم���اء للقيادة 
أو الوط���ن، التركي���ز يج���ب أن يك���ون عل���ى 
الس���لوكيات، بإتق���ان العم���ل، والدخول في 
األعم���ال التطوعي���ة التي تص���ب في صالح 
الوط���ن والمواطن، وعليه فما المنفعة، ممن 
يرتدي الزي الوطني، لكنه ال يترك أي بصمة 

أو خدمة تذكر في البلد.

دور األسرة

- كيف نستطيع أن نكّون أسرة  «
المواطنة، القائمة على األسس 

التربوية الصحيحة؟

األس���رة له���ا دور كبير، لحاج���ة المجتمعات 
لقيم علي���ا، والتواصل مع اآلب���اء واألجداد 
ول���و س���اعة واح���دة بالي���وم، يس���تذكر م���ن 
خالله���ا الوطن، وأهم محطات���ه التاريخية، 
ونعلمه���م “الس���نع”؛ ألن األجي���ال الجدي���دة 

تحتاجه بشكل مستفيض.
الثقاف���ة  وزارة  أع���دت  اإلم���ارات،  وف���ي 
برنامج )للس���نع(، إيمان���ا بأهميته، فلك أن 

تتخي���ل الول���د حين يدخل عل���ى أبيه، وال 
يقب���ل رأس���ه مث���ال، أو ق���د ال يس���لم –م���ن 
األص���ل- وه���و مش���غول بالموباي���ل، وق���د 
الن���اس،  مواجه���ة  لثقاف���ة  كذل���ك  يفتق���ر 

وإلقاء التحية.
وعليه فدور األس���رة، س���واء ف���ي مراقبة 
بال���غ  له���و  س���لوكياتهم،  وف���ي  األبن���اء، 
األهمي���ة، حت���ى يكون���وا عل���ى ق���در واف 
من الوع���ي، والنض���ج والتحصن من هذه 

األفكار وتلك.

عجز المدرسة 

- هل ترى تجربة المناهج في دول  «
الخليج، فيما يتعلق بتعزيز الهوية 

الوطنية ناضجة؟ وبم تنصح.

ال أرى أنه���ا ناضج���ة، ب���ل أجده���ا مبعثرة، 
ف���ي  تركي���ز  هنال���ك  يوج���د  ال  ومش���تتة، 
المناه���ج عل���ى ه���ذا الجان���ب، وعلي���ه فإن 
أو  الوط���ن  عل���ى  س���واء  كبي���ر،  التح���دي 
القيادة، واألس���اس هنا هو المدرس���ة، وكنا 
نس���مع ونردد دائما بأن مس���ؤولية التربية 
متناصفة بين المدرسة والبيت، لكن واقع 
المرحلة اآلن أن المدرس���ة غير قادرة على 

أن تودي دورها التربوي.
كم���ا أن البي���ت فقد دوره ف���ي التربية؛ ألن 
“الموبايل” ووس���ائل التواصل االجتماعي 
ه���ي المرب���ي الجدي���د اآلن بع���د أن دخلت 
البيوت، وأصبحت جزءا أصيال وأساس���يا 
من يوميات الشباب، وتشكل ثقافة الفرد.

المرحل���ة الراهنة صعب���ة، تحدياتها كبيرة، 
بثرواتن���ا،  مس���تهدفون  وأنن���ا  خصوص���ا 

إمكاناتن���ا،  وف���ي  والبش���رية،  المادي���ة 
أن  هن���ا  الكب���رى  واإلش���كالية  ووجودن���ا، 
ه���ذا االس���تهداف يب���دأ بج���ارك، بم���ن ه���و 
قري���ب من���ك، والذي يح���اول الني���ل منك، 
بدعم مباش���ر م���ن دول اإلقلي���م، والغرب، 
الذين يحس���دوننا على الثروات، في حين 
بالمش���كالت االقتصادي���ة  يتمرغ���ون ه���م 

والمجتمعية المختلفة.
إل���ى ذل���ك، فإن���ه وحت���ى دينن���ا الحني���ف، 
أصبح –بسببهم- دين تشكيك، وبأنه ليس 
معتدال، أو وس���طيا، حيث جاؤوا بمفاهيم 
خاطئ���ة جدا عنه، وحش���روا ف���ي يوميات 
الش���باب؛ إلدراكهم بأن���ه “المدخل” األقرب 
للنف���وس، واألس���هل للس���يطرة على عقول 
أبنائن���ا ومق���درات أوطانن���ا، ولق���د نجحوا 
بفت���رة م���ن الفت���رات بتحقي���ق ذل���ك، وهو 
ما أفرزته الجماع���ات المتطرفة والعنيفة، 

لكن الواقع مخالف اآلن.

نسب طالق مخيفة

- يرى البعض أن تكاليف الزواج،  «
واصطدامه في الواقع، يؤثر على 

ترسيخ مفاهيم أسرة المواطنة، 
ما رأيك؟

كالم صحي���ح، فالمبالغ���ة بتكاليف الزواج، 
ت���ؤدي لع���زوف الش���باب ع���ن ال���زواج م���ن 
بن���ت الوط���ن، واألدهى من ه���ذا، أنه وبعد 
ال���زواج، لوح���ظ تنام���ي الطالق، وبنس���ب 
مخيف���ة ج���دا؛ ألن هنال���ك مجموع���ة م���ن 
الثقافات ليس���ت من عندنا، لكنها مرغوبة 
لدى الش���باب، فيحاول المتزوجون حديثا 

استنس���اخها بعالقته���م الزوجي���ة، ومنه���ا 
فتن تعرض بالتلفزيون واألفالم، ما يؤدي 

لحدوث الطالق.
وقضي���ة غ���الء المه���ور ب���دأت تخ���ف، م���ع 
خروج مرس���وم من جانب رئي���س الدولة، 
المرح���وم الش���يخ زاي���د آل نهي���ان، والذي 
ح���دد المهر بعش���رين ألف دره���م، وثالثين 
أل���ف للمؤخ���ر، كم���ا ت���م إنش���اء صن���دوق 
لمساعدة المتزوجين حديثا، بمبلغ 70 الف 
دره���م ل���ك من يري���د الزواج م���ن مواطنة، 
وأيضا األعراس الجماعية، والتي تتحمل 

كلفتها الحكومة.
وه���ي  جدي���دة،  ظاه���رة  هنال���ك  أن  كم���ا 
مبادرات التجار، والذين يتكفلون بنفقات 
األعراس الجماعية، مرغبين بذلك الشباب 
عل���ى الزواج، ومع ذلك فإن نس���بة الطالق 
لدينا ال تزال مرتفعة، وملحوظة، وبنس���بة 

تصل إلى 60 %.

 - ما أهم األهداف والمصالح  «
والمزايا التي تكون عامل جمع 

وقوة للهوية الوطنية؟

الهدف األس���مى لمفهوم الهوي���ة الوطنية، 
ه���ي الس���عادة والقناع���ة والرضا النفس���ي 
اإلم���ارات  خرج���ت  وعلي���ه  للمواط���ن، 
كالس���عادة،  المب���ادرات،  م���ن  بمجموع���ة 
والخي���ر، والعي���ش الكري���م، والت���ي تهدف 
كلها بأن يكون المواطن مرتاحا، وس���عيدا 
في حياته، مما س���يكّون أرضية ألن يكون 

والؤه الدائم للوطن والقيادة.

المدير العام لألرشيف الوطني اإلماراتي متحدثا إلى “البالد”

مدير األرشيف اإلماراتي: مبادرات السعادة تعزز الوالء
ت���رس���ي���خ ال����ه����وي����ة ال���وط���ن���ي���ة ي���ت���ط���ل���ب إس���ت���رات���ي���ج���ي���ة واض���ح���ة

البالد: إبراهيم النهام )تصوير: خليل إبراهيم(

تتقدم أسرة دار »                       «

بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

إلى الزميلة

لـيلى يـوسف مـال اهلل 
لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

خــالتــها
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها 
وذويها الصبر والسلوان

المواريث 
الثقافية الدخيلة 

تحاصر األجيال 
الخليجية

التواصل مع اآلباء 
واألجداد مهم 

وتعليم “السنع” 
لألبناء

6 سنوات على تأسيس المسرح الوطني

المنتدى الوطني يناقش تعزيز السالم

م��ي بنت محمد: اس��تمرار العم��ل على تعزي��ز البنية التحتي��ة الثقافية

مش��ارك����ة ع��دد م��ن ممثل��ي الجه��ات الرس��مي��ة ب��أوراق عم������ل

ما زال مس���رح البحرين الوطني يساهم في 
إث���راء الحراك الحض���اري لمملك���ة البحرين، 
حيث ش���هد ي���وم 12 نوفمب���ر 2018 الذكرى 
هيئ���ة  رئيس���ة  لتأسيس���ه.وقالت  السادس���ة 
البحري���ن للثقافة واآلثار الش���يخة مي بنت 
محمد آل خليفة: “مس���رح البحرين الوطني 
يعك���س م���ا تولي���ه البحري���ن من جه���ود في 
س���بيل بن���اء جس���ور التواص���ل م���ع العالم”.

وأضافت: “هذا المس���رح ال���ذي حقق الكثير 
من المنجزات، تم تش���ييده بدعم من عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف���ة، الداع���م األول للثقاف���ة وملهمن���ا 

لالستمرار بالترويج للصورة الحضارية”. 
وأك���دت اس���تمرار العم���ل على تعزي���ز البنية 
إل���ى  للمملك���ة، مش���يرة  الثقافي���ة  التحتي���ة 
س���عي الهيئ���ة إلش���راك كاف���ة المعنيي���ن في 
العم���ل الثقاف���ي م���ن أج���ل وض���ع البحري���ن 
على قائمة المراكز العالمية لإلنتاج الثقافي 

والحضاري.
وأوضحت أن المس���رح يحض���ر على الدوام 
في الحراك الثقافي في البحرين، مستدرًجا 
العالمي���ة  الع���روض  أكث���ر  المملك���ة  إل���ى 
تمّي���ًزا، كما يعك���س أصالة الملم���ح العمراني 

البحريني.

احتض���ن المرك���ز اإلقليم���ي العرب���ي للت���راث 
“المنت���دى الوطن���ي  أم���س  العالم���ي صب���اح 
ع���ن تعزي���ز ثقاف���ة الس���الم وتدبي���ر التن���وع 
الثقافي”، بالتعاون بين المنظمة اإلس���المية 
)إيسيس���كو(،  والثقاف���ة  والعل���وم  للتربي���ة 
ولجن���ة البحري���ن الوطنية للتربي���ة والعلوم 
والثقاف���ة، وهيئة البحري���ن للثقافة واآلثار.

واس���تضاف المنت���دى المدي���ر الع���ام للثقافة 
والفن���ون بالهيئ���ة الش���يخة هال بن���ت محمد 
آل خليف���ة، ومدي���ر إدارة اإلعالم والعالقات 
الش���يخ  الدس���تورية  بالمحكم���ة  الدولي���ة 

خالد ب���ن عيس���ى آل خليفة.وانطلقت أولى 
جلس���ات العمل مع الش���يخ خالد بن عيس���ى 
آل خليفة، وتناول موضوع األسس المدنية 
والديمقراطي���ة ف���ي البحري���ن. أما الجلس���ة 
الثانية فاس���تعرضت فيها الشيخة هال بنت 
المجتم���ع  هيئ���ات  دور  خلفي���ة،  آل  محم���د 
المدني في نشر قيم السلم واحترام التنوع 
الثقاف���ي. وف���ي الجلس���ة الثالثة، ق���دم عدد 
من ممثل���ي الجهات الحكومي���ة أوراق عمل 
تعك���س الجه���ود المبذولة في تعزي���ز ثقافة 

السالم.

متحف البحرين الوطني

المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي  احتضن المنتدى الوطني

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي
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األداء المالي الجيد للشركة والبنك يؤكد أن الجهود آتت ثمارها

أرباح “االثمار القابضة”

حققت كل من شركة اإلثمار القابضة، وشركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، بنك اإلثمار أرباًحا. وصرح بذلك رئيس مجلس إدارة شركة اإلثمار القابضة، ورئيس 
مجلس إدارة بنك اإلثمار أيًضا، صاحب الس���مو الملكي األمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة كال مجلس���ي اإلدارة على النتائج المالية الموحدة لفترة 

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018.

وس���جلت ش���ركة اإلثم���ار القابض���ة صافي رب���ح بلغ 
11.34 مليون دوالر لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
30 سبتمبر 2018 مقارنًة بصافي خسارة بلغ 16.25 
مليون دوالر للفترة نفسها 2017. وبلغ صافي الربح 
الخ���اص بالمس���اهمين 2.73 ملي���ون دوالر مقارن���ًة 
بصافي خسارة بلغ 27.04 مليون دوالر ُسجلت في 
الفترة نفسها 2017. وتعود الزيادة في صافي الربح 
بش���كل أساس���ي إلى ارتفاع مخصصات الهبوط في 
القيمة في الفترة الس���ابقة الناتج من إعادة تصنيف 
أصل معي���ن ضمن المجموعة من ش���ركة زميلة إلى 
أص���ل محتفظ به لغرض البيع. وت���م إعادة تصنيف 
ه���ذا األصل في المجموعة إلى ش���ركة زميلة خالل 
الع���ام 2018. أما عائد الس���هم لفترة التس���عة أش���هر، 
فق���د ارتف���ع إل���ى 0.09 س���نتات مقابل س���الب 0.93 

سنتات للفترة نفسها 2017. 
وتضمنت النتائج صافي ربح بلغ 0.51 مليون دوالر 
لفترة الثالثة أش���هر المنتهية في 30 س���بتمبر 2018 
مقارن���ًة بصاف���ي خس���ارة بل���غ 14.66 ملي���ون دوالر 
للفترة نفس���ها 2017. وبلغ صافي الخس���ارة الخاص 
بالمساهمين لفترة الثالثة أشهر 2018، 2.12 مليون 
دوالر مقارن���ة بصاف���ي خس���ارة بل���غ 17.80 ملي���ون 
دوالر س���جلت ف���ي الفت���رة نفس���ها 2017. أم���ا عائد 
الس���هم لفت���رة الثالثة أش���هر، فقد ارتفع إلى س���الب 
0.07 س���نتات مقاب���ل س���الب 0.61 س���نتات للفت���رة 

نفسها 2017. 
 ق���ال س���مو األمي���ر عم���رو الفيص���ل “باألصال���ة ع���ن 
نفس���ي ونياب���ة ع���ن مجل���س إدارة ش���ركة اإلثم���ار 
القابض���ة، يطيب ل���ي أن أعلن ب���أن النتائ���ج المالية 
لع���ام 2018 تواصل التأكيد على التحول في أدائنا 
المال���ي. إن هذا اإلنجاز، وهو يع���د ذو أهمية كبيرة 
نظ���ًرا لظروف الس���وق الصعبة التي يش���هدها العام 
2018، خي���ر دلي���ل عل���ى ق���وة األعم���ال المصرفي���ة 

األساسية للمجموعة”.
م���ن جانبه، ق���ال الرئي���س التنفيذي لش���ركة اإلثمار 
القابض���ة، والرئي���س التنفي���ذي لبنك اإلثم���ار، أحمد 
عب���د الرحي���م، أن األداء المال���ي ل���كل م���ن الش���ركة 
والبن���ك يؤك���د عل���ى أن الجه���ود المبذول���ة لتحقيق 

التحول في المجموعة تؤتي ثمارها. 

العمومي���ة  الميزاني���ة  “إن  الرحي���م  عب���د  وأض���اف 
لش���ركة اإلثم���ار القابضة تواصل اس���تقرارها، حيث 
بل���غ إجمالي األصول 7.99 ملي���ار دوالر كما في 30 
س���بتمبر 2018 مقاب���ل 8.61 ملي���ار دوالر كم���ا ف���ي 
31 ديس���مبر 2017. أم���ا إجمال���ي حق���وق الملكي���ة 
فق���د بل���غ 187.29مليون دوالر كما في 30 س���بتمبر 
2018 أي انخف���ض بنس���بة 47.3 % مقابل 355.33 

مليون دوالر كما في 31 ديسمبر 2017، ويعود هذا 
االنخفاض بش���كل أساس���ي نتيج���ة التطبيق المبكر 
الخس���ائر   “  )FAS 30( المالي���ة  المحاس���بة  لمعي���ار 
الناش���ئة ع���ن االنخف���اض ف���ي قيم���ة الموج���ودات 
والخس���ائر االئتماني���ة وااللتزام���ات ذات المخاط���ر 
العالي���ة” الص���ادر ع���ن هيئ���ة المحاس���بة والمراجعة 

.”)AAOIFI( للمؤسسات المالية اإلسالمية

المنامة - اإلثمار القابضة

أحمد عبد الرحيم األمير عمرو الفيصل

“النقد” يتوّقع تحسًنا 
باقتصاد الخليج

ذك���ر صن���دوق النق���د الدول���ي ف���ي تقري���ر 
أصدره أم���س أن اقتص���اد منطقة الخليج 
عموم���ا س���يعاود النم���و ف���ي 2018. وقال 
الصن���دوق إّن ارتف���اع أس���عار النف���ط بع���د 
ش���هدته حت���ى  ال���ذي  الكبي���ر  االنخف���اض 
عام 2016 سيس���مح لالقتص���اد الخليجي 
بتحقي���ق نمو بنس���بة 2.4 % هذا العام و3 
% ف���ي 2019، بعدم���ا كان انكم���ش ب���� 0.4 
% في 2017. وحّذر صندوق النقد من أن 
“آفاق النم���و للدول المص���ّدرة للنفط تتأّثر 
بالشكوك الكبيرة حيال مسار أسعار النفط 

في المستقبل”.
وخس���رت أس���عار النف���ط نح���و 20 % م���ن 
قيمتها خالل الش���هر الماضي بعد ارتفاعها 

مؤخًرا.

واشنطن - بنا

الش���ؤون  ف���ي  المحل���ل  ق���ال 
إن  المش���عل،  االقتصادي���ة، يوس���ف 
مع���رض البحري���ن الدول���ي للطيران 
قل���ب صح���راء  ف���ي  س���يقام  ال���ذي 
جدي���دا،  تحدي���ا  يمث���ل  الصخي���ر 
وإضاف���ة مهم���ة تض���ع البحرين لعام 
جدي���د بش���كل ب���ارز عل���ى الخارطة 
العالمية، وتس���اهم بصورة مباش���رة 
ف���ي إنع���اش االقتص���اد البحرين���ي، 
الس���ياحة  الزده���ار  مرك���زا  وتمث���ل 
وجذب االستثمار في المملكة، حيث 
تساهم فعاليات المعرض في تعزيز 
االقتص���اد الوطني وإبراز المس���توى 
المتقدم ل���دى المملكة في المجاالت 
السياسية واالجتماعية والسياحية 
واالستثمار. واكد المشعل أن مثل هذه 
الفعاليات تبي���ن مقدرة البحرين لتصبح 
مركزا سياحيا ما يساهم في استقطاب 
االستثمارات الخارجية بشتى المجاالت 
االقتصادية والسياحية حيث ارتفع نمو 
القط���اع الس���ياحي بنس���بة 52.9 % منذ 
الع���ام 2004 حتى 2017، داعيا الجهات 
المعني���ة والمس���ؤولة إل���ى دع���م القطاع 
الخ���اص إلنج���اح المع���رض،  وفق���ا لم���ا 
تتطلبه سياسة القيادة الرشيدة الداعية 

دوم���ا للتروي���ج الس���م البحري���ن والعمل 
األجنبي���ة  االس���تثمارات  ج���ذب  عل���ى 
إليه���ا. ورأى المش���عل أن المع���رض يعبر 
ع���ن حدث يض���ع البحرين عل���ى خارطة 
العال���م  ويّع���رف  العالمي���ة  الس���ياحة 
بإمكانات المملكة والتعرف على طبيعة 
الشعب البحريني وضيافته واصطفافه 
خل���ف قيادته وسالس���ة معيش���ته. فمن 
الناحية السياس���ية فالبحرين في حاجة 
لمثل ه���ذا الحدث العالمي ال���ذي يتابعه 
الماليي���ن م���ن الجماهي���ر على مس���توى 
عل���ى  البحري���ن  أن  له���م  لنثب���ت  العال���م 

مستوى عاٍل من األمن واألمان.

“معرض الطيران” ذو أبعاد متعددة
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11.3
دوالر مليون 

وقال عبدالرحيم “إن النتائج المالية لبنك اإلثمار تضمنت تحقيق صافي ربح بلغ 4.76 مليون دينار  «
لفترة التسعة أشهر 2018، أي انخفض بنسبة 17.8 % مقارنًة بصافي ربح بلغ 5.79 مليون دينار 

للفترة نفسها 2017. وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك خالل فترة التسعة أشهر 2018 قد 
بلغ 1.56 مليون دينار، أي انخفض بنسبة 9.9 % مقارنًة بصافي ربح بلغ 1.73 مليون دينار ُسجلت 

في الفترة نفسها 2017”.

وأوضح “أن النتائج المالية لبنك اإلثمار تضمنت تحقيق صافي ربح بلغ 1.15 مليون دينار لفترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، أي انخفض بنسبة 18.3 % مقارنًة بصافي ربح بلغ 1.41 
مليون دينار للفترة نفسها 2017. وكان صافي الربح الخاص بمساهمي البنك خالل فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر 2018 قد بلغ 0.19 مليون دينار، أي انخفض بنسبة 0.5 % مقارنًة بصافي 
ربح بلغ 0.19 مليون دينار ُسجلت في الفترة نفسها 2017”.

وتابع عبدالرحيم “ظلت الميزانية العمومية لبنك اإلثمار مستقرة مع إجمالي أصول بلغت 3.02 مليار 
دينار كما في 30 سبتمبر 2018 مقابل 3.24 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2017”.

4.76 مليون دينار أرباح البنك

أك���د األمي���ن العام للمجل���س العام للبنوك والمؤسس���ات المالية اإلس���المية، عبداإلله بلعتيق، عدم وج���ود مخاوف من تقليص 
حجم العمالة في قطاع الصيرفة اإلسالمية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التقنيات المالية بالعمل المصرفي، وذلك 

وفًقا لالستبانة العالمية للمصرفيين اإلسالميين 2018 الذي أجراه المجلس.

أن  أم���س  للصحافيي���ن  بلعتي���ق  وأوض���ح 
المش���اركين ف���ي االس���تبانة اتفق���وا عل���ى أنه 
س���يكون هنالك تأثي���ر على العم���ل وطبيعته، 
إال أنه عالمًيا بحس���ب الدراسات العالمية ربما 
يكون هنالك تغيي���ر طفيف في حجم العمالة 
بنس���بة 3 % أو أقل، مش���يًرا إلى أنه سيحدث 
المعرفي���ة،  الموظفي���ن  خب���رات  ف���ي  تغيي���ر 
وس���يكون هن���اك تأثي���ر عل���ى ن���وع الوظائ���ف 

والخبرات المطلوبة.
وأض���اف ربما تك���ون هن���اك مب���ادرات إليجاد 
توج���د  البحري���ن  فف���ي  جدي���دة،  وظائ���ف 
مبادرات جديدة إلنش���اء تكتالت جديدة في 
التقني���ات المالية، وبالتالي تأس���يس ش���ركات 

بلعتي���ق  وأش���ار  وظائ���ف.  وتوفي���ر  جدي���دة 
إلى أن االس���تبانة أظهر أنه س���يتم احتس���اب 
الضريب���ة عل���ى التقني���ات المالي���ة ف���ي العمل 

المصرفي.
وأطل���ق المجلس الع���ام للبنوك والمؤسس���ات 
المالي���ة اإلس���المية، بالتع���اون م���ع كلية آيفي 
إلدارة األعمال أمس البرنامج التنفيذي الرابع 
تحت عنوان “التفكير اإلستراتيجي، واالبتكار 
ل���إدارات  الرقمي���ة”  التكنولوج���ي، والقي���ادة 
العليا والمديرين التنفيذيين في المؤسس���ات 
المالي���ة اإلس���المية والبنوك المركزي���ة والتي 
ترك���ز على التفكي���ر اإلس���تراتيجي، واالبتكار 
التكنولوج���ي، والقي���ادة الرقمي���ة ف���ي س���بيل 

مواجهة التغيرات المتسارعة في بيئة العمل.
ورأى بلعتي���ق أن المص���ارف اإلس���المية ق���د 
تواج���ه تحدي���ات أكبر م���ع تطبي���ق الضريبة، 
العملي���ات  خصوصي���ة  إل���ى  ذل���ك  عازًي���ا 
المصرفي���ة فيه���ا، حي���ث إن به���ا موج���ودات 
فعلية، ويت���م القيام بعمليات البيع والش���راء، 
وبالتال���ي تدخل في ضريب���ة القيمة المضافة 
إذا ل���م يك���ن هنال���ك تس���هيالت أو تعليم���ات 
خاصة في هذا الموضوع، الفًتا إلى أن الدول 
الغربية على س���بيل المثال، أوجدت حال لهذا 
األم���ر من���ذ أكثر م���ن 10 أعوام ف���ي بريطانيا، 

وكذلك في هونغ كونغ.
وبي���ن بلعتيق أنه لدى القي���ام بعملية مرابحة 

ف���ي الصيرفة اإلس���المية، فإن الربح يس���جل 
م���ع العملي���ة، وبالتالي ف���إن هذا الرب���ح إذا لم 
يتم القيام بتغيي���رات ضريبية خاصة بحيث 
ال يك���ون هن���اك زي���ادة ف���ي الضريب���ة، يج���ب 
أن ي���ؤدى علي���ه ف���ي الضريب���ة، ف���ي حين أنه 
يعتبر تمويال، الفتا إلى أن البنوك والس���لطات 

الرقابية في الدول التي تطبق الضريبة وعت 
باألمر سابقا وأجرت تغييرات ضريبية خاصة 

بما يتوافق مع العمل الصيرفي اإلسالمي.
ولف���ت إلى أن  تطبيق الضريبة ليس صعًبا أو 
جديًدا، وبالتالي ال يلزم إيجاد معايير خاصة 
أو إعداد دراسات متعلقة بالضريبة؛ نظًرا الن 

المس���ائل المرتبطة به���ا معلومة، حيث أجرت 
المصارف اإلس���المية في ال���دول التي طبقت 
الضريب���ة مث���ل تون���س والمغ���رب التغيي���رات 
الالزم���ة، وهذه التغييرات ال تس���تدعي إيجاد 
معايي���ر جديدة من “األيوفي” أو من منظمات 

أخرى.
وذك���ر بلعتي���ق أن البن���وك ش���هدت زي���ادة في 
الوع���ي بالتكنولوجي���ا المالي���ة من���ذ نحو عام 
ونص���ف العام، ونف���ذت عدة مب���ادرات، ومنها 
توفي���ر تطبيقات، الت���ي تعتبر أمًرا بس���يًطا ال 
يش���كل سوى 5 إلى 10 % من استخدام هذه 
التكنولوجي���ا، إال أنه أكد ضرورة توفير البنية 
التحتي���ة، متوقًعا رؤي���ة المزيد من المبادرات 
بالمصارف اإلس���المية والمص���ارف التقليدية 
بمج���ال ال���ذكاء االصطناع���ي خ���الل العامين 

المقبلين.

ال مخاوف بتقليص عمالة “المصارف” مع “المضافة”

صورة جماعية للمشاركين في البرنامج أمس

أمل الحامد من المنامة

يوسف المشعل

المنامة - غرفة التجارة األميركية

بالتعاون مع السفارة األميركية، نظمت غرفة التجارة األميركية في البحرين حفل استقبال 
في فندق جميرا رويال سراي تكريما لخريجي الجامعات األميركية وبرامج التبادل المهني 

التي تقدهما السفارة.  

وق���ال الس���فير األميركي جاس���تين س���يبريل 
بي���ن  الرواب���ط  بن���اء  “إن  الفعالي���ة:  أثن���اء 
الخريجي���ن م���ن مختل���ف البرام���ج األميركية 
س���واء كان���ت برام���ج جامعي���ة ف���ي الواليات 
المتح���دة أو وبرامج التب���ادل الثقافي التابعة 
للس���فارة أو وزارة الخارجي���ة األميركي���ة هي 
طريق���ة مهم���ة لتعميق الش���راكة بين الش���عب 

البحريني واألميركي. 
الخريجي���ن  ل���دى  يك���ون  “عندم���ا  وأض���اف 
هذا األس���اس المش���ترك ومش���اركة خبراتهم، 
يمكنه���م إلهام بعضهم البع���ض بأفكار جديدة 
وط���رق جدي���دة لمواجه���ة تحدي���ات وفرص 

المس���تقبل. إن خريج���ي ه���ذه البرام���ج م���ن 
الوالي���ات المتح���دة ه���م بمثاب���ة جس���ر بي���ن 
البحري���ن والواليات المتحدة. تعمل الس���فارة 
األميركي���ة مع غرف���ة التج���ارة األميركية في 
البحري���ن على إدراك ال���دور المهم الذي يلعبه 
ه���ؤالء الخريجون وعلى تش���جيع المزيد من 

الفرص في المستقبل”.
كم���ا قال رئيس غرف���ة التجارة األميركية في 
البحرين قيس الزعبي: “إن أحد أهداف حفل 
االستقبال السنوي للخريجين األميركيين هو 
المس���اعدة ف���ي أن يجتمع خريج���ي الواليات 
المتحدة م���ع بعضهم وبناء ش���بكة من القادة 

اآلخري���ن  يش���اركون  مم���ن  األجي���ال  عب���ر 
تجربتهم الفريدة من نوعها عن الدراس���ة في 

أميركا”. 
وأضاف “إن الخريجي���ن األميركيين يجلبون 
ورؤاه���م  ومهاراته���م  معرفته���م  تجربته���م، 
لتس���تفيد منها البحرين. لقد كانوا وسيظلون 
فعالي���ن ف���ي تطوي���ر وتنمي���ة البحرين، فضال 

ع���ن تحقي���ق إنج���ازات كبي���رة ف���ي مجاله���م 
المهن���ي. نري���د أن نس���لط الض���وء عل���ى ه���ذه 
المس���اهمات االس���تثنائية، ونش���يد بها ونوفر 
ونبن���ي  المعرف���ة،  وتب���ادل  للتواص���ل  فرًص���ا 
عل���ى اإلرادة الطيب���ة الت���ي تأتي م���ن التعليم 

والتجربة الثقافية المشتركة”.
لخريج���ي  رائع���ة  فرص���ة  الفعالي���ة  ووف���رت 
الجامع���ات األميركي���ة إلع���ادة االتص���ال م���ع 
مجتمع خريجي الوالي���ات المتحدة من قادة 
األعمال الذين يتشاركون تجربة الدراسة في 
الواليات المتحدة الفريدة من نوعها وتقديم 
معرفته���م ومهاراتهم ورؤاهم لتس���تفيد منها 

البحرين. 
وكان الس���فير س���يبيريل المتح���دث الرئي���س 
وضي���ف الش���رف ف���ي الفعالية الت���ي حضرها 

نحو 200 من خريجي الجامعات األميركية. خالل الحفل

خ���ري���ج���و ال���ج���ام���ع���ات األم���ي���رك���ي���ة ي���ت���ب���ادل���ون ال����خ����ب����رات واإلل����ه����ام

فرصـة إعـادة االتصـال مــع مجتمــع قــادة األعمــال

السفير األميركي: 
تعميق الشراكة بين 

الشعب البحريني 
واألميركي
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حققت شركة سوليدرتي البحرين أرباًحا صافيًة بلغت 1.54 مليون دينار لفترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 س���بتمبر 2018 مقابل صافي خس���ارة بلغ 237 ألف دينار عن الفترة المماثلة 
الس���ابقة، م���ا يمث���ل زي���ادة بنس���بة 751 %. وأوضخت إدارة الش���ركة أن الزي���ادة هي نتيجة 

لعملية الدمج الناجحة بين شركة سوليدرتي التكافل العام والشركة األهلية للتأمين.

 وحقق���ت س���وليدرتي صافي رب���ح بلغ 387 
أل���ف دينار في الرب���ع الثال���ث 2018، مقارنة 
بصاف���ي خس���ارة بل���غ 326 أل���ف دين���ار ع���ن 
الفت���رة المماثل���ة الس���ابقة، م���ا يمث���ل زي���ادة 
ب���إن  الش���ركة  219 %. وأوضح���ت  بنس���بة 
االرتف���اع ف���ي صاف���ي الرب���ح يع���ود بش���كل 
رئيس���ي إل���ى التحس���ن في معدل الخس���ارة 
والمطالب���ات وإيرادات االس���تثمار في الربع 

الثالث 2018 مقارنة بالفترة السابقة.
تأمي���ن  أقس���اط  س���وليدرتي  س���جلت  كم���ا 
إجمالي���ة بلغ���ت 21.88 ملي���ون دين���ار لفترة 
التس���عة أش���هر 2018 مقارنة ب����10.4 مليون 
دين���ار للفت���رة المماثل���ة الس���ابقة، أي بزيادة 

قدرها 110 %. كما س���جلت أقس���اط تأمين 
إجمالي���ة بلغ���ت 6.76 ملي���ون دين���ار للرب���ع 
الثال���ث 2018 مقارن���ة ب����3.03 ملي���ون دينار 
للفت���رة المماثلة الس���ابقة، أي بزي���ادة قدرها 

 .% 123
كما حققت س���وليدرتي فائ���ض من عمليات 
التأمي���ن التقلي���دي بلغ 75 ألف دين���ار لفترة 
30 س���بتمبر  ف���ي  المنتهي���ة  التس���عة أش���هر 
2018 مقارن���ة ب����204 آالف دين���ار بحرين���ي 
للفترة المماثلة الس���ابقة، أي بانخفاض قدره 
63 %. كم���ا وبلغ العجز من عمليات التأمين 
التقلي���دي 79 ألف دينار للرب���ع الثالث 2018 
مقارن���ة بعج���ز بل���غ 104 آالف دين���ار للفت���رة 

 24 ق���دره  بارتف���اع  أي  الس���ابقة،  المماثل���ة 
%. كم���ا حققت س���وليدرتي 146 ألف دينار 

كفائض صافي لحملة الوثائق.
ليص���ل  للس���هم  األساس���ي  العائ���د  وارتف���ع 
أش���هر  التس���عة  لفت���رة  فل���س   12.87 إل���ى 

2018 مقاب���ل 3.83 فل���س للفت���رة المماثل���ة 
الس���ابقة. أم���ا بالنس���بة للربع الثال���ث 2018، 
فتحس���ن العائد األساسي للس���هم إلى 3.23 
فل���س مقارنة ب���� 5.27 فلس للفت���رة المماثلة 

السابقة.

المنامة – سوليدرتي البحرين

“سوليدرتي” تحقق 1.54 مليون دينار أرباًحا في 9 أشهر
الزيــادة نتيجــة لعمليــــة الدمج بيـــــن “التكافــــل العــــــام” و ”األهليــــــة للتأميـــن”

جواد محمد  توفيق شهاب

كش���ف الرئيس التنفيذي لش���ركة بحرين هوليديز محمود الكاظم عن ملتقى يروج للسياحة البينية من وإلى البحرين، سوف 
يعقد األس���بوع المقبل في تركيا. وقال “حققت الش���ركة نجاحا مميزا خالل موس���م الصيف فيما يتعلق بالرحالت الجماعية 

الصادرة وهو أحد قطاعات وأنشطة الشركة”. 

وأضاف الكاظم “نحن حاليا وبالتعاون 
مع ش���ركائنا وكاالت ومكاتب السياحة 
والس���فر داخ���ل وخ���ارج البحرين نعمل 
على تعزيز الس���ياحة ال���واردة لمملكتنا 
الغالي���ة وذلك من خ���ال عقد ملتقيات 
ون���دوات وورش عمل تروج للس���ياحة 
وتعزي���ز  الس���ياحي  والتب���ادل  ال���واردة 

السياحية البينية من خال وكائنا في 
الوجهات المختلفة التي نعمل معها”.

وبين أن أولى تلك الملتقيات السياحية 
س���يعقد الخميس المقبل في أسطنبول 
بحضور عدد كبير من مكاتب السياحة 

والسفر من البحرين وتركيا.
وأشار الكاظم إلى أن الملتقى سيناقش 

الس���ياحة  لتعزي���ز  التع���اون  أس���اليب 
للمكات���ب  فرص���ة  أن���ه  مبين���ا  البيني���ة 
المش���اركة ف���ي تب���ادل الخب���رات وعمل 

شراكات جديدة.
وتاب���ع “نح���ن نول���ي اهتمام���ا كبيرا في 
الس���ياحة  وتنش���يط  المملك���ة  تروي���ج 
تزخ���ر  المملك���ة  أن  الس���يما  ال���واردة 

بمقومات س���ياحية متع���ددة ومتنوعة 
وجاذبة للسياح”.

بع���د  لن���دن  م���ن  “للت���و عدن���ا  وأض���اف 
مش���اركتنا ف���ي س���وق الس���فر العالم���ي 
وحققن���ا العدي���د م���ن الش���راكات عل���ى 

صعيد السياحة الصادرة والواردة”.

وأش���اد الكاظ���م بال���دور الذي تق���وم به 
هيئة البحرين للسياحة والمعارض في 
الترويج للمملكة بالمحافل الدولية إلى 
جان���ب تقديمها للعديد من التس���هيات 
القط���اع  ف���ي  للمس���تثمرين  س���واء 

السياحي أو للسياح.

يذكر أن “بحرين هوليديز” تطرح أسلوبا مستحدثا في قطاع الخدمات السياحية من  «
خالل تبنيها مبدأ عمل الشراكات مع كبرى الشركات والمكاتب السياحية في المملكة 

وخارجها وتقدم لهم خدماتها السياحية في ما يخص تسير الرحالت الجماعية واألفواج 
لمختلف الوجهات في العالم، فالشركة تقدم خدماتها للشركات فقط.

“بحرين هوليديز”: برامج لتعزيز السياحة البينية مع تركيا
المحرر االقتصادي

أربـــــاح “البحريــــــن القابضـــــة”
2018 س��ب��ت��م��ب��ر   30 ف����ي  ال��م��ن��ت��ه��ي��ة  ال��ت��س��ع��ة  ل���أش���ه���ر  ال���م���ال���ي���ة  ال���ن���ت���ائ���ج 

حققت ش���ركة البحرين الوطنية القابضة صافي ربح وقدره 3.06 مليون دينار لفترة التس���عة أش���هر المنتهية في 30 س���بتمبر 2018، 
مقارنًة ب� 3.11 مليون دينار مقارنة للفترة نفسها من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 1.7 %. أما صافي الربح العائد إلى مساهمي 
الشركة لفترة التسعة أشهر، فقد بلغ 2.86 مليون دينار، مقارنة ب� 2.98 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، وذلك بإنخفاض 
قدره 4 %. أما على صعيد صافي األقساط المكتسبة، فقد بلغ 12.33 مليون دينار لفترة التسعة أشهر 2018، مقارنة ب� 11.75 مليون 
دينار للربع الثالث من العام الس���ابق وذلك بارتفاع قدره %5. بينما س���جلت المجموعة أرباح اكتتاب بلغت 456 ألف دينار، مقارنة ب� 
778 ألف دينار للفترة نفسها من العام السابق، أي بانخفاض قدره 41 %. وقد بلغت ربحية السهم لفترة التسعة أشهر 2018 ما قدره 
25.7 فلس مقارنة ب� 27.8 فلس للفترة نفسها من العام السابق. أما مجموع الدخل الشامل لفترة التسعة أشهر المنتهية 2018، فقد 

بلغ 2.62 مليون دينار، مقارنة ب� 4.18 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 37 %.

)بع����د  المس����اهمين  حق����وق  إجمال����ي  وبل����غ 
اس����تبعاد حق����وق األقلي����ة( ف����ي نهاي����ة فت����رة 
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 
48.67 مليون دينار، مقارنة ب� 47.84 مليون 

دينار في نهاية العام السابق.
 أم���ا مجموع الموجودات، فق���د بلغت 96.89 
ملي���ون دين���ار، مقارنة ب���� 86.31 مليون دينار 
في نهاية العام الس���ابق، وذل���ك بإرتفاع قدره 

12 % ويع���ود س���بب إل���ى الزي���ادة في حصة 
معي���دي التأمين من االحتياطي���ات التأمينية 

الفنية والزيادة في النقد وما في حكمه.
ويعود س���بب انخفاض صاف���ي األرباح لفترة 
س���بتمبر   30 ف���ي  المنتهي���ة  أش���هر  التس���عة 
2018 ف���ي مقاب���ل الفت���رة نفس���ها م���ن الع���ام 
الس���ابق إل���ى الزي���ادة ف���ي صاف���ي المطالبات 
المتكب���دة ف���ي كاف���ة القطاع���ات، وتأث���ر أداء 

تأمين المركبات على وجه الخصوص نتيجة 
الرتف���اع مخصص���ات المطالب���ات التحفظي���ة 
المس���جلة في الربع األول من العام 2018 أثر 
الزيادة في المطالبات المتكبدة عوض جزئيا 
بارتف���اع إيراد العم���والت في قط���اع التأمين 
العام/ التج���اري. وانخف���اض صاف���ي األرب���اح 
يرج���ع أيضا إل���ى إنخفاض حص���ة المجموعة 

من أرباح الشركات الزميلة.

وعلى صعيد الرب���ع الثالث للعام الجاري، فقد 
حققت المجموعة صافي وقدره 1.04 مليون 
دين���ار، مقارنة ب� 202 أل���ف دينار خال الفترة 
نفس���ها من العام الس���ابق وذلك بارتفاع قدره 

415 %. أما صافي الربح العائد إلى مساهمي 
الش���ركة خال الربع الثالثن فقد بلغ 975 ألف 
دينار، مقارنة ب� 154 ألف دينار للفترة نفس���ها 
من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 533 %.  

وق���ال رئيس مجل���س اإلدارة ف���اروق المؤيد 
“رغم التحديات االقتصادية والسياسية التي 
تمر بها المنطقة، إال أن المجموعة استطاعت 
أن تحقق نتائج جيدة خصوصا بالربع الثالث 
م���ن ه���ذا العام، حي���ث حقق���ت نتائ���ج جيدة 
وارتف���ع صاف���ي األرب���اح بش���كل كبي���ر إال أن 
النتائج الس���ابقة واالنخفاض ف���ي األرباح أثر 

على صافي الربح النهائي”. 
وق���ال الرئي���س التنفي���ذي للمجموع���ة س���مير 
قوي���ا  تحدي���ا  المجموع���ة  “واجه���ت  ال���وزان 
ف���ي النص���ف األول من هذا الع���ام في طريقة 
احتس���اب االحتياطات المطلوب���ة والمتوقعة 
ف���ي المطالبات التي قد تقع مس���تقبا، والتي 
تطلبت أخذ الحيطة والحذر في دعم النتائج 
باحتياط���ات إضافي���ة مما أث���رت على صافي 
الربحي���ة. إال أن األم���ور ب���دأت تتحس���ن ف���ي 

الربع الثالث من هذا العام”.

المنامة - البحرين الوطنية القابضة

سمير الوزانفاروق المؤيد

وبلغت حقوق المساهمين في 30 سبتمبر 2018، 25.24  «
مليون دينار مقارنة 23.51 مليون دينار في 31 ديسمبر 2017، 

ما يمثل زيادة بنسبة 7.35 %. كما بلغ إجمالي األصول 70.04 
مليون دينار في 30 سبتمبر 2018 مقارنة 65.70 مليون دينار 

في 31 ديسمبر 2017، ما يمثل زيادة بنسبة 6.59 %.

وقال رئيس مجلس إدارة سوليدرتي البحرين، توفيق شهاب: 
“نحن سعداء بأداء سوليدرتي واإلنجازات التي تحققت خالل 

الفترة الماضية وبعد إتمام عملية الدمج الناجحة بين شركة 
سوليدرتي التكافل العام والشركة األهلية للتأمين”. 

من جانبه، قال الرئيس التنفيذّي، جواد محمد، “نحن فخورون 
بتحقيق هذه النتائج اإليجابية ونتطلع لتقديم افضل العوائد 

لمساهمينا الكرام”. وأضاف “إن سوليدرتي اليوم تعد إحدى 
أهم الشركات التكافلية الحاصلة على أعلى تصنيفات القدرة 

.”AM Best المالية من وكالة التصنيف العالمية

 25.2 مليون دينار حقوق المساهمين

محمود الكاظم

3.1
دينار مليون 

“األرجـــــان” و“البركـــــــة” يبرمـــــان شراكــــــة
وقعت شركة األرجان البحرين اتفاقية شراكة مع بنك البركة اإلسالمي تهدف إلى 
توفي���ر تس���هيالت تمويلية حصري���ة للعمالء الذين يريدون تمّل���ك إحدى فلل بيوت 
األرج���ان الواقع���ة في قلب مش���روع جي���ون المجتمعي في منطقة بوق���وة النامية 

في البحرين.

وتس���تهدف ه���ذه التس���هيات التمويلي���ة 
البحري���ن ودول  م���ن مواطن���ي  العم���اء 
لتمّكنه���م  الخليج���ي،  التع���اون  مجل���س 
م���ن تمّلك واح���دة من 30 ڤي���ا متوافرة 
بدفعات وأقس���اط تنافس���ية تب���دأ بدفعة 
أولى بنس���بة 5 % فقط من القيمة وتليها 
األقس���اط التي يمكن البدء بسدادها بعد 
مرور فترة ستة أشهر من الدفعة األولى. 
وقد س���بق أن تم إصدار س���ندات الملكية 
الفردية لجميع هذه الڤلل لتمّكن العائات 

من االنتقال فوًرا إلى منازلها الجديدة. 
وقال مدير عام ش���ركة األرجان البحرين، 

خلي���ل صال���ح “تتي���ح ه���ذه التس���هيات 
التمويلي���ة الحصري���ة لعمائن���ا باالنتق���ال 
مباش���رة إلى منزلهم الجدي���د مع عائلتهم 
واالس���تمتاع بالبيئ���ة المعيش���ية الفري���دة 
الت���ي توفره���ا بي���وت األرج���ان ف���ي أكثر 
األحياء السكنية جاذبيًة في المملكة. لقد 
تم تطوير هذه الڤلل بتصميم مس���توحى 
م���ن ج���ذور الثقاف���ة والت���راث البحرين���ي 
وأدخلنا إليها العناصر العصرية لخلق بيئة 
معيش���ية آمنة ومريحة للجميع. يس���عدنا 
أن نتع���اون مع بنك البركة اإلس���امي في 
خدمة ماك ڤلل بيوت األرجان وتسهيل 

عملية امتاك منزل العائلة المستقبلي”.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي وعضو 
مجلس اإلدارة، محمد المطاوعة “يسعدنا 
الي���وم أن نؤك���د على ش���راكتنا الفعالة مع 
القط���اع الخاص ف���ي تقديم التس���هيات 
ف���ي  اإلس���كانية  للمش���اريع  التمويلي���ة 
مملكتنا العزيزة وبالتالي توفير الوحدات 
ودول  البحري���ن  لمواطن���ي  اإلس���كانية 
مجل���س التع���اون الخليج���ي وذل���ك م���ن 
خ���ال أحد المش���اريع اإلس���كانية الرائدة 

بي���وت األرج���ان أح���د المش���اريع العقارية 
المرموق���ة ف���ي البحرين. وس���يقوم البنك 
بتوفير تمويات للراغبين في شراء أحد 
الوح���دات الس���كنية ف���ي ه���ذا المش���روع 
بش���روط وأسعار تنافس���ية تائم مختلف 
الفئات م���ن العماء”تأتي ه���ذه االتفاقية 
تماش���ًيا مع الجهود التي نبذلها في البنك 
م���ن أجل خدمة عمائنا على أفضل وجه 
عبر التعاون مع ش���ركات موثوقة وتوفير 

حلول جذابة تلبي احتياجاتهم”. 

تقع كل بيوت األرجان في مشروع جيون الذي يتكّون من حديقة عامة تبلغ  «
مساحتها 3146 مترا مربعا ويجاورها أول مركز تجاري حائز على جوائز عالمية 

والمعروف باسم “قرية أرجان” الذي يمتد على مساحة 11315 مترا مربعا. 
ويخلق المشروع بيئة جديدة تنفرد بروح المجتمع الذي ينبع منها من خالل 

موقعها في منطقة بوقوة. وقد حازت “قرية األرجان” في مشروع الجيون على 
جائزة “أفضل مطور تجاري عالمي” من قبل جوائز العقارات العالمية في لندن.

المنامة - األرجان البحرين

تقديم تسهيالت تمويلية حصرية لبيوت عمالء الشركة
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وقع مصرف البحرين المركزي مذكرة تفاهم مع سلطة النقد في سنغافورة؛ لتعزيز 
االبتكار في الخدمات المالية بين البلدين. وتهدف المذكرة إلى التعاون واإلشراف 
والدع���م المتب���ادل بي���ن مص���رف البحري���ن المرك���زي وس���لطة النق���د الس���نغافورية؛ 
لتس���هيل تب���ادل المعلومات ح���ول اتجاهات وتط���ورات مج���ال التكنولوجيا المالية 
الناشئة، وتشجيع مشاريع االبتكار المشتركة بين البحرين وسنغافورة. وستساهم 
هذه مذكرة التفاهم ايضا في وضع إطار مش���ترك لمس���اعدة ش���ركات التكنولوجيا 
المالي���ة للتهيئة واالس���تعداد للمتطلبات الرقابية في كال البلدين؛ لتس���هيل التعاون 

المشترك بيت تلك الشركات.

المرك���زي  المص���رف  محاف���ظ  وق���ال 
رش���يد المع���راج “تمث���ل مذك���رة التفاه���م 
ه���ذه تطوي���ر التع���اون م���ع س���لطة النقد 
الس���نغافورية ف���ي مج���ال التكنولوجي���ا 
المالية بما يساعد على تبادل المعلومات 
واالس���تفادة من تجارب البلدين لتطوير 
عمليات التكنولوجيا ومساعدة الشركات 
الرائ���دة ف���ي توفير ه���ذه الخدم���ات إلى 

القطاع المالي في البلدين”. 

المرك���زي  المص���رف  مب���ادرات  وضم���ن 
المالي���ة  التكنولوجي���ا  قط���اع  لتطوي���ر 
وتعزي���ز التح���ول الرقم���ي ف���ي المملك���ة 
زبائ���ن  ال���ى  الخدم���ات  أفض���ل  وتوفي���ر 
القط���اع المال���ي م���ن أف���زاد ومؤسس���ات، 
قام المصرف بإنش���اء وح���دة متخصصة 
ف���ي مجال التكنولوجيا المالية. وتش���مل 
مس���ؤوليات وح���دة التكنولوجي���ا المالية 
والعملي���ات  األنش���طة  عل���ى  اإلش���راف 

للمرخص لهم العمل في هذا المجال.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجلس 
خال���د  بالبحري���ن،  االقتصادي���ة  التنمي���ة 
الرميحي”يعكس توقي���ع مذكرة التفاهم 
ه���ذه مدى التزامنا وحرصنا المس���تمرين 
م���ن اإلط���ار  إرس���اء وتطوي���ر كٍل  عل���ى 
التنظيم���ي والبيئ���ة الحيوي���ة الالزمي���ن؛ 
لدع���م تحقيق تطلع���ات خلي���ج البحرين 

للتكنولوجيا المالية”.
ال���ى ذل���ك، ق���ال مدير ع���ام س���لطة النقد 
“أنش���أت  مين���ون  راف���ي  الس���نغافورية، 
التكنولوجي���ا المالية ف���ي اآلونة األخيرة 
رواب���ط جدي���دة بي���ن منطقت���ي الش���رق 
األوس���ط وجن���وب ش���رق آس���يا، ونتطلع 
م���ن خ���الل مذك���رة التفاه���م إل���ى تعزي���ز 
ه���ذه الروابط وتوس���يع الف���رص المتاحة 
ف���ي  المالي���ة  التكنولوجي���ا  لش���ركات 

البحرين وسنغافورة”.

سنغافورة، المنامة – المصرف المركزي

البحرين وسنغافورة تعززان التعاون بالتكنولوجيا المالية
م���ذك���رة ت��ف��اه��م ل���دع���م االب���ت���ك���ار واالس���ت���ع���داد ل��ل��م��ت��ط��ل��ب��ات ال��رق��اب��ي��ة

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

وجه���ت وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة الدع���وة لجميع المس���توردين 
والمصنعين لمنتجات البالط والس���يراميك ذات منشأ الصين والهند واسبانيا 
والمندرجة وفًقا للبنود الجمركية )6907( من التعرفة الجمركية الموحدة عدا 
األصناف الداخلة في البند الفرعي )69073000( لمراجعة الموقع االلكتروني 
بذل���ك  الخاص���ة  االس���تمارات  لم���لء  وذل���ك   ،www.moic.gov.bh لل���وزارة 
وإرس���الها على عنوان مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارس���ات الضارة في 

التجارة الدولية بموعد أقصاه 20 نوفمبر 2018.

اس����تناًدا  اإلج����راء  ه����ذا  ويأت����ي 
لس����نة   )48( رق����م  القان����ون  إل����ى 
)النظ����ام(  عل����ى  بالموافق����ة   2011

لمكافح����ة  المع����دل  الموح����د 
التعويضي����ة  والتدابي����ر  اإلغ����راق 
والوقائية ل����دول مجلس التعاون 

ل����دول الخلي����ج العربي����ة والئحته 
التنفيذي����ة، وبن����اًء على الش����كوى 
الصناع����ة  قب����ل  م����ن  المرفوع����ة 
مكت����ب  ب����دأ  حي����ث  الخليجي����ة، 
األمان����ة الفني����ة ف����ي التحقيق في 
واردات  ض����د  اإلغ����راق  مكافح����ة 
ل����دول  التع����اون  مجل����س  دول 
الخلي����ج العربي����ة م����ن منتج بالط 
الس����يراميك المندرج تح����ت البند 
الجمرك����ي المذك����ور وذات منش����أ 

الصين والهند واسبانيا.

ق����ال مدي����ر ع����ام اإلدارة العامة للمعالج����ات التجاري����ة بوزارة 
التجارة واالس����تثمار الس����عودية عبدالعزيز الس����يف إن مكتب 
األمان����ة الفني����ة لمكافح����ة الممارس����ات الض����ارة ف����ي التج����ارة 
النظ����ر  ب����دأ  الخليج����ي،  التع����اون  لمجل����س  التاب����ع  الدولي����ة، 
الس����يراميك  لمنتج����ي  خليجي����ة  إغ����راق  دع����وى  بإج����راءات 
والخزف الخليجيين، ضد شركات صينية وإسبانية وإيطالية 

قبل أسبوعين.
 وأوضح ، حس����بما أوردت صحيفة “مكة”، أن دعاوى اإلغراق 
ف����ي الس����يراميك والخ����زف تعد م����ن أكب����ر القضاي����ا المرفوعة 
بالتضام����ن بين ش����ركات خليجية ضد ش����ركات أجنبية. وبين 
الس����يف أن الهدف م����ن رفع قضايا اإلغ����راق يكمن في حماية 

المنت����ج الوطن����ي عب����ر رف����ع الرس����وم عل����ى ال����واردات بمع����زل 
ع����ن الرس����وم الجمركي����ة االعتيادي����ة، مش����يرا إلى أن النس����ب 

المفروضة على الشركات تختلف باختالف نوعية التعاون.

دعوى إغراق خليجية ضد شركات صينية وأوروبيةمكافحة اإلغراق في السيراميك والبالط

426.8
أل�������ف دي����ن����ار

أربــــــاح دلمـــون للدواجـــــن في 9 أشهـــــر
ت��ق��ل��ي��ل ال��ك��ل��ف��ة ف���ي ج��م��ي��ع ال��م��ص��ان��ع: ال��م��ف��رخ��ة وال��ع��ل��ف وم���ذب���ح ال���دج���اج

حقق���ت ش���ركة دلمون للدواج���ن صافي ربح من عملياته���ا االنتاجية واالس���تثمارات وااليرادات 
لفترة التس���عة اش���هر المنتهية في 30 س���بتمبر 2018، بلغ 426.81 ألف دينار وذلك بس���بب تقليل 
الكلف���ة االنتاجية في جمي���ع المصانع: المفرخة ومصنع العلف ومذبح الدجاج إضافة إلى زيادة 
المبيع���ات م���ع طرح منتج���ات جديدة في األس���واق كالبرجر والناجتس مقارنة بصافي خس���ارة 
بمبلغ 115.608 ألف لنفس الفترة 2017 وذلك بسبب توقف اإلنتاج خالل تلك الفترة، الفتة إلى 
اعتم���اد مجلس اإلدارة ف���ي اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2018 البيانات المالية المرحلية 
الموج���زة المراجع���ة من مدققي حس���ابات الش���ركة للربع ولفترة التس���عة أش���هر المنتهية في 30 

سبتمبر 2018.

وأش���ارت إل���ى أنه بل���غ الدخ���ل الش���امل مبلغ 
505.3 ألف دينار لفترة التس���عة أش���هر 2018 
مقارن���ة بمبل���غ خس���ارة 126.8 أل���ف دينار من 
الع���ام الماضي حيث تم احتس���اب أرباح غير 
محقق���ة للموج���ودات المالية بالقيم���ة العادلة 
بمبل���غ 78.45 أل���ف دينار للعام الج���اري، بينما 
بل���غ بي���ان الدخ���ل الش���امل للرب���ع الثال���ث من 
العام الجاري صافي خس���ارة قدرها 16.9ألف 

للفت���رة  أل���ف   203.5 بمبل���غ خس���ارة  مقارن���ة 
نفسها من العام الماضي.

خ���الل  المس���اهمين  حق���وق  مجم���وع  وبل���غ 
التس���عة أش���هر من العام الج���اري 12.912.81 
ملي���ون دين���ار مقارنة لنفس الفت���رة في العام 
الماض���ي 12.873.963 ملي���ون دين���ار بنس���بة 

زيادة في المجموع بلغت 0.3 % 
وحققت الش���ركة صافي خسارة من عملياتها 

االنتاجية واالس���تثمارات واإليرادات األخرى 
مبل���غ 57.01 أل���ف دين���ار خ���الل الرب���ع الثالث 
م���ن العام الج���اري مقارنة مع صافي خس���ارة 
قدره���ا 167.1ألف دين���ار لنفس الفترة 2017، 
أما بالنس���بة للعمليات التش���غيلية فقد حققت 
الش���ركة ف���ي الربع الثال���ث من الع���ام الجاري 
صاف���ي خس���ارة بقيم���ة 49.880 أل���ف دين���ار 
مقارنة بصافي خس���ارة قدره���ا 204.32 ألف 
دين���ار لنفس الفترة من العام الماضي بنس���بة 

انخفاض بلغت 75.5 %. 
وبلغت إيرادات المبيعات خالل التسعة أشهر 
مبل���غ 11.586.3 ملي���ون دين���ار مقارن���ة بمبلغ 
10.837.2 ملي���ون دينار للفترة نفس���ها 2017 
بزيادة قدرها 6.9 % كما بلغت كلفة المبيعات 
خالل التسعة أش���هر مبلغ 10.852.34 مليون 
دين���ار مقارنة بمبل���غ 10.732.7 ملي���ون دينار 
للفت���رة نفس���ها 2017 بارتف���اع ق���دره 1.1 %، 

وبل���غ إجمال���ي المصروف���ات التش���غيلية ف���ي 
التس���عة اش���هر م���ن الع���ام الج���اري 482.987 
أل���ف دينار مقارنة بمبل���غ 448.529 ألف دينار 
للفت���رة نفس���ها م���ن الع���ام الماض���ي، ع���الوة 
عل���ى تحقيق أرب���اح من العمليات التش���غيلية 
قيمته���ا250.948 أل���ف دين���ار مقاب���ل صاف���ي 
خس���ارة 346.324 أل���ف دين���ار لنف���س الفترة 
م���ن الع���ام الماضي، كذل���ك ارتفع���ت إيرادات 
االس���تثمارات واإليرادات األخرى بنسبة 5.6 
% لتص���ل إل���ى 299.686 أل���ف دين���ار مقارنة 
بمبل���غ 283.693 أل���ف دينار لنف���س الفترة من 
الع���ام الماضي، أيضًا بلغ مجموع الموجودات 
في التسعة أشهر من العام الجاري 13.758.2 
مليون دينار مقارنة بمبلغ 13.822.78 مليون 
دين���ار بتاري���خ 31 ديس���مبر 2017، كذل���ك بلغ 
العائد األساسي للس���هم الواحد للتسعة أشهر 
من الع���ام الجاري 13.94 فل���س مقارنة بمبلغ 

3.78 فلس لنفس الفترة 2017.
م���ن  الثال���ث  للرب���ع  االي���رادات  بلغ���ت  كم���ا 
دين���ار  ملي���ون   3.890.12 الج���اري  الع���ام 
مقاب���ل3.332.01 ملي���ون دين���ار لنفس الفترة 
ف���ي الع���ام الماضي بنس���بة انخف���اض وصلت 
الى 16.7 %، كذلك انخفض العائد األساس���ي 
للس���هم الواحد خ���الل فترة الرب���ع الثالث من 
الع���ام 2018 ال���ى 1.86 فل���س مقابل خس���ارة 

5.45 فلس للربع الثالث 2017.

المنامة - دلمون للدواجن

المنامة - الصناعة والتجارة

ونوهت إلى أنه فيما يتعلق بالشركة الزميلة “شركة البحرين للمواشي والتي  «
تمتلك شركة دلمون للدواجن ما نسبته %36.26 من رأس مالها، فقد بلغت 

حصة شركة دلمون للدواجن من خسائر الشركة الزميلة للربع ولفترة التسعة 
أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 خسائر قدرها 123.824 ألف دينار مقابل 

صافي خسارة قدرها 52.977 ألف دينار للفترة نفسها 2017.

123.8 ألف دينار خسائر بـ “المواشي”

المحرر االقتصادي

عبدالرحمن جمشير

أربـــاح “جــــي إف إتــــــش”
2018 األول�����ى  أش��ه��ر  ال��ت��س��ع��ة  خ���ال   %  18.6 ب��ن��س��ب��ة  م��رت��ف��ع��ة 

حقق���ت مجموعة جي إف إت���ش المالية ربحا صافيا للمس���اهمين بقيمة 103.44 مليون 
دوالر خالل التس���عة أش���هر األولى من العام، الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بما 
يمثل ارتفاعا بنس���بة 18.6 % مقارنة بم���ا مقداره 87.23 دوالر من الربح الصافي الذي 
حققت���ه المجموع���ة خ���الل نفس الفت���رة من العام الس���ابق. وتعكس هذه الزي���ادة النمو 
المتواصل والمساهمات القوية من نشاط الصيرفة اإلستثمارية، باإلضافة إلى الدخل 

المحقق من االستثمارات األخرى ذات العالقة. 

كما س���جلت المجموعة ربحا صافيا موحدا 
104.66ملي���ون دوالر خ���الل فت���رة  بقيم���ة 
التس���عة أش���هر األولى، بزيادة بنسبة 15 % 
91.04 ملي���ون دوالر  بم���ا مق���داره  مقارن���ة 
خالل نفس الفترة من العام السابق. بالنسبة 
للربع الثال���ث 2018، فقد ارتفع معدل الربح 
الصافي الذي يؤول إلى المس���اهمين بنسبة 
23.3 % لتص���ل قيمت���ه إل���ى 30.94 ملي���ون 

25.09 ملي���ون  بم���ا مق���داره  دوالر مقارن���ة 
دوالر خ���الل نف���س الفت���رة 2017. وبلغ���ت 
قيم���ة الربح الصاف���ي الموحد للرب���ع الثالث 
2018 ما مقداره 31.26 مليون دوالر مقارنة 
بم���ا مقداره 25.52 مليون دوالر خالل نفس 
الفترة العام السابق، بزيادة بنسبة 22.5 %.
وبلغت قيمة العائد على الس���هم خالل فترة 
التس���عة أش���هر 2018 ما مقداره 2.91 س���نتا 

مقارن���ة بم���ا مقداره 3.55 س���نتا خالل نفس 
الفت���رة 2017، فيم���ا بلغ���ت قيم���ة اإليرادات 
للس���هم خالل الربع الثال���ث 2018 ما مقداره 
0.87 س���نتا مقارن���ة بما مقداره 1.04 س���نتا 

خالل نفس الفترة 2017.
المجموع���ة،  إدارة  مجل���س  رئي���س  وق���ال 
بم���ا  مس���رورون  الصديقي”نح���ن  جاس���م 
حققت���ه المجموع���ة من أداء متمي���ز وأرباح 

م���ن  أش���هر األول���ى  التس���عة  جي���دة خ���الل 
اس���تراتيجيتها  م���ع  وتمش���يا   .2018 الع���ام 
المنشودة، تواصل المجموعة إجراء المزيد 
من التحس���ينات على كافة أصعدة أنشطتها 
لتحقيق قيمة عالية وعوائد مجزية للس���ادة 
المس���اهمين والمس���تثمرين م���ن فت���رة إل���ى 

أخرى”. 

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام الريس “إن ما حققته المجموعة من  «
نتائج وربحية عالية خالل التسعة أشهر األولى من العام إنما تعزى في المقام األول 

إلى النمو الذي شهده نشاط الصيرفة االستثمارية للمجموعة، والدخل المحقق 
من المعامالت التي تم تنفيذها خالل الربع الثالث من العام، إذ تضمن هذا الدخل 

بشكل أساسي األرباح المحققة من معاملة الصكوك البالغ قيمتها 200 مليون 
دوالر المتعلقة بمشروع فيالمار والدخل المحقق من استثمارات أخرى خالل 

الفترة”.

المنامة - جي إف إتش

المنامة - المصرف المركزي

والمواصف���ات  المعايي���ر  توحي���د  المرك���زي  البحري���ن  مص���رف  ق���رر 
 ”QR code“ المس���تخدمة لرمز االس���تجابة الس���ريعة الخاص بالتاج���ر

والمستخدمة في أنظمة الدفع للبيع بالتجزئة في البحرين. 

وعلي���ه، ينبغ���ي على جميع مص���ارف قط���اع التجزئة وش���ركات التمويل 
ومقدم���ي الخدم���ات المس���اعدة الذي���ن يس���تخدمون رم���وز االس���تجابة 
السريعة في أنظمة الدفع الخاصة بهم استخدام هذه الرموز وفًقا لمعايير 
 EMV  EMV® QR الهيئة التقنية العالمية التي تدير مواصفات ومعايير
Code. تعتبر رموز االس���تجابة الس���ريعة طريقة بس���يطة وس���هلة، حيث 
تمكن األش���خاص بالقيام بعمليات الدفع اإللكتروني باستخدام هواتفهم 
الذكية وذلك عن طريق مس���ح رمز االس���تجابة الس���ريعة. وبالمثل، توفر 
رم���وز االس���تجابة الس���ريعة أداة لدف���ع المعام���الت المالي���ة ذات المبال���غ 
المنخفض���ة للمحالت التجارية والش���ركات الصغي���رة. ونظرًا لإليجابيات 
المتع���ددة لهذه التقني���ة، قرر المصرف المركزي وبالتش���اور مع المصارف 
ومقدم���ي خدم���ات الدفع توحيد المعايير المس���تخدمة لرمز االس���تجابة 

السريعة وذلك حسب المواصفات العالمية. 
وي���ود المصرف المركزي تأكيد أن إيجاد هذا النوع الحديث من خدمات 
الدفع سيس���هم في تن���وع خيارات المعامالت المتاح���ة للعمالء مما يعزز 
مكان���ة مملك���ة البحري���ن كمرك���ز مال���ي س���باق في تقني���ات أنظم���ة الدفع 

والتحويالت المالية.

”QR Code“ توحيد معايير 103.4
ملي�����ون دوالر



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )999( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة نبك كنارا - فرع مصرف قطاع بالجملة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )152473( لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة كاسيو اند بيبي كوليتاري سيرفس ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / جس���ام حسن يوس���ف عبدالعال باعتبارها المصفي القانوني لشركة نبك 
كن���ارا - ف���رع مص���رف قط���اع بالجملة، والمس���جلة كش���ركة ف���رع لش���ركة أجنبية 
بموج���ب القي���د رق���م 78879، طالبا إش���هار انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���ادة / ش���ركة س���يدني لالستش���ارات والتطوي���ر باعتبارهم المصف���ي القانوني 
لش���ركة كاس���يو ان���د بيب���ي كوليت���اري س���يرفس ذ.م.م، والمس���جلة كش���ركة ذات 
مس���ئوليج مح���دودة بموج���ب القيد رق���م 118047، طالبين إش���هار انته���اء أعمال 
تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )148013( لسنة2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة يووميونج انجنيرنج اند كونستركشن ليمتد - فرع لشركة أجنبية

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد / مينتش���ول تش���وي  باعتباره���ا  المصف���ي القانون���ي لش���ركة يووميون���ج 
انجنيرنج اند كونستركش���ن ليمتد - فرع لش���ركة أجنبية، المس���جلة كشركة فرع 
ش���ركة اجنبيةبموج���ب القي���د رق���م 122940، طالب���ا إش���هار انتهاء أعم���ال تصفية 
الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 101522 التاريخ :2018/11/12  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - مركز البحرين للمستثمرين

اعالن رقم )9914( لسنة 2018
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن

تعلن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بأن���ه قد تقدم إليه المالك لش���ركة ان.جي.ب���ي.اي المحدودة. ش.ش.و 
)ش���ركة الش���خص الواح���د( والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 101522، 

طالبا تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى ش���ركة تضامن 
برأسمال وقدره 50 دينار بحريني

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى مركز البحرين للمستثمرين 
مشفوعًا بالمستندات المؤيدة والمبررة لالعتراض خالل مدة أقصاها خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: 45966  -  تاريخ: 12/11/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )000( لسنة 2018
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد جمال 
بن محمد صادق مس���عودي المالك لمؤسسة المس���عودي لمستحضرات التجميل والعناية 
بالبش���رة )مؤسسة فردي( والمسجلة بموجب القيد رقم 45966 طالبا تحويل الفرع الثاني 
للمؤسس���ة الفردي���ة المملوك���ة له والمس���جلة تحت االس���م التجاري مطعم نث���ري للمظبي 
والمن���دي إل���ى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وق���دره 3٫000، لتصبح الش���ركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم 
1- وحدة صالح احمد محسن

2- سمير احمد محمد غالب
وبتعديل االسم التجاري ليصبح شركة مطعم نثري للمظبي والمندي ذ.م.م

فعل���ى كل من لديه اعت���راض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة أقصاها 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هدا اإلعالن

إعالن بحل وتصفية شركة
اوريكس سليوشنز ش.م.ب معفاة غير مقيمة

سجل تجاري رقم 46688

 تاريخ: 6/9/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة بوصخي للمقاوالت ش.ش.و ولمالكها حسين عبدهللا علي 

مال لله محمد - سجل تجاري رقم 1-104285

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة السعدون للصناعات البالستيكية ذ.م.م
سجل تجاري رقم 94373

بناء على قرار الشركاء في شركة اوريكس سليوشنز ش.م.ب معفاة غير مقيمة
 المس���جلة بموج���ب القيد رقم 46688، بتصفية الش���ركة اختياري���ا وتعيين المحامي 

عبدالشهيد خلف مصفيا للشركة.
به���ذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انته���ت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رق���م )21( لعام 2001، وعمال 
بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم 
مطالباته���م إلي���ه، مدعومة بالمس���تندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نش���ر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

هاتف رقم : 17533440 )973+(
نقال: 39845880 )973+( - فاكس: 17533443 )973+( - ص.ب: 260

بناء على قرار المالك لش���ركة بوصخي للمقاوالت ش.ش.و ولمالكها حسين عبدهللا علي 
مال لله محمد س���جل تجاري رقم 104285-1  بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة 

حسين عبدهللا علي مال لله محمد  مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديري���ن ق���د انته���ت وفقا لنص الم���ادة 325 م���ن قانون 
الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
إلي���ه، مدعوم���ة بالمس���تندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نش���ر ه���ذا اإلعالن، وذلك 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي: حسين عبدهللا علي مال لله محمد

هاتف رقم : 33291919 )973+(
bahrain.bigest.man@gmail.com

بناء على قرار الشركاء في شركة السعدون للصناعات البالستيكية ذ.م.م  سجل تجاري 
رقم 94373  بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد كمال احمد حس���ن احمد السعدون  

مصفيا للشركة.
به���ذا يعل���ن المصف���ي أن س���لطة المديري���ن ق���د انته���ت وفقا لنص الم���ادة 325 م���ن قانون 
الش���ركات التجارية البحريني الصادر بالمرس���وم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص 
المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم 
إلي���ه، مدعوم���ة بالمس���تندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نش���ر ه���ذا اإلعالن، وذلك 

على العنوان التالي:
عنوان المصفي: كمال احمد حسن احمد السعدون

هاتف رقم : 39997774 )973+(
moza@alsaadoon.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم  )111( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة ارت لينك لعقود السمسرة السلعية شركة تضامن بحرينية الصحابها 

سيناء عيسى وشريكتها

القيد: 116243  -  تاريخ: 28/10/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم  )9914( لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم  )---( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة كومو الند النشطة التنسيق والتنظيم للحفالت الشخصية 

شركة تضامن بحرينية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم  )---( لسنة 2018

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة فيوتشر لينك النشطة التنسيق والتنظيم للحفالت الشخصية 

شركة تضامن بحرينية لمالكتها منى عبداالمير وشريكتها

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم  )143790( لسنة 2018
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة اكافي لالنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع 
تضامن الصحابها انتصار عاشور كاظم وشريكتها

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة/ سيناء عيسى عبدهللا عيس���ى باعتبارها المصفية القانونية لشركة ارت 
لينك لعقود السمس���رة السلعية ش���ركة تضامن بحرينية الصحابها سيناء عيسى 
وش���ريكتها، والمسجلة كشركة تضامن بموجب القيد رقم 119320، طالبة إشهار 
انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة/ معصومة ج���واد ابراهيم ناصر عب���ود الصفار منش���ي المصفي القانوني 
لش���ركة فيرس���ت زيا تجارية تضام���ن، والمس���جلة بموجب القيد رق���م 116243، 
طالبة إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة/ فاطمة عبداالمير علي محمد حسن جمعة باعتبارها المصفية القانونية 
لشركة كومو الند النشطة التنسيق والتنظيم للحفالت الشخصية شركة تضامن 
بحرينية، والمس���جلة كش���ركة تضامن بموجب القيد رقم 121233، طالبة إش���هار 
انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل التجاري، 
وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون رقم 21 

لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة/ من���ى عبداالمير علي محمد حس���ن جمعة باعتباره���ا المصفية القانونية 
لش���ركة فيوتش���ر لينك النش���طة التنس���يق والتنظيم للحفالت الش���خصية شركة 
تضام���ن بحرينية لمالكتها منى عبداالمير وش���ريكتها، والمس���جلة بموجب القيد 
رق���م 120963، طالب���ة إش���هار انته���اء أعم���ال تصفية الش���ركة تصفي���ة اختيارية 
وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يدة/ انتصار عاشور كاظم عاش���ور احمد دخيل باعتبارها المصفية القانونية 
لش���ركة اكاف���ي لالنش���طة المتعلق���ة بخدم���ة وصيان���ة تجمي���ل المواق���ع تضام���ن 
الصحابها انتصار عاش���ور كاظم وش���ريكتها، والمسجلة كشركة تضامن بحرينية 
بموجب القيد رقم 108347، طالبة إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
) CR2018 -160911( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب معاملة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه اي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: فاطمة رمضان غلوم الصفار

االسم التجاري الحالي: برادات فاطمة رمضان غلوم الصفار 
االسم التجاري الجديد: برادات هالل الرفاع

قيد رقم: 96864-1

األربعاء 14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع األول 1440 - العدد 3683 20



عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

+973 38344464 

عـقـارات الـفـرصــة

للبيع شقة في أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة 
حمامين ومطلة على البحر تصلح لعمل إستثماري

للحجز واالستفسار   alforsamm@hotmail.com   33737677  مجمع سترة لي مارش الطابق االرضي بجانب االهلية للتأمين

• مطلوب اراضي من المالك مباشرة
• متخصصون في بيع وشراء وتأجير وتثمين العقارات

للبيع أو اإليجار بناية في الماحوز
سعر البيع 800 ألف دينار بحريني 

]1[ للبيع أو لإليجار شقه سكنية استثامرية جديدة كليا و مؤثثة بالكامل يف منطقة الجفري مساحة الشقه 53.6 مرت مربع يف الطابق 17 مع اطاللة عىل 

البحر تتكون من غرفة نوم و صالة و مطبخ مفتوح مجهز بالكامل تكييف مركزي  مميزات املبنى:  مواقف يف املبنى لكل شقة نظام ضد الحريق نظام 

حامية عىل مدار الساعه و قسم استقبال سينام داخلية حامم سونا جيم للنساء و اخر للرجال مع جاكوزي باطاللة بانورامية بركة سباحة للرجال و بركة 

اخرى للنساء مكان مخصص لالطفال مركز لرجال االعامل يقع املبنى مقابل مجمع جديد قيد االنشاء و قرب مجمع الجفري و مجمع الواحه الجديد و جامع 

الفاتح سعر البيع 65 الف دينار سعر االيجار الشهري 450 دينار شامل الكهرباء واملاء

]2[ للبيع ارض تجارية عىل شارعني امامي و خلفي يف سلامباد عىل شارع الشيخ عيىس قابل للتقسيم عىل 4 قطع املساحة 6601.2م سعر القدم 30 دينار 

)هايوي السعودية(

]3[ للبيع فيال مميزة يف الحد يف مجمع 112مكونة من: غرف 6 حاممات 8 صالتني رخام واسعني مطبخني مخزنني غرفة خادمة عدد2 كراج لسيارة

مساحة البناء 470 مرت مساحة االرض 376مرت السعر 240 الف دينار

]4[ للبيع شقة يف أبراج )زوايا 3( تتكون من غرفة، صالة حاممني ومطلة عىل البحر تصلح لعمل إستثامري

]5[ للبيع أرايض صناعية يف املعامري بأسعار مميزة

]6[ للبيع قطعتني من أرايض صناعية شامل خزانات بابكو  يف سرتة املساحات  930.2م  902.3م سعر القدم 32 دينار

]7[ للبيع قطعتني من االرايض يف منطقة الزنج  خلف عيادة هالة السيد تصنيف  RA املساحة 368.6م و377.4م

]8[ للبيع مخزن يف سرتة مركوبان املساحة 2116.9م سعر االجاميل 620 الف

]9[ يوجد ارايض صناعية يف املعامري

للبيع مبنى في سترة 
المساحة 380

مكون من ثالثة ادوار االرضي عبارة عن اربع 
5متر  وعرض  13متر  بعمق   خدمية  ورش 
مع وجود ميزانين الدور االول اربع مكاتب 
كبيرة ادارية الدور الثاني اربع مكاتب أيضا 
مساحة األرض 347م  المبني جاهز  يوجد 
 350 المطلوب  المبلغ  المبني   في  لفت 
المبنى  مدخول  للتفاوض  قابل  دينار  الف 

المتوقع 2700دينار في الشهر
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ترامب “مستعد” 
لقمة ثانية مع كيم

قال مستشار األمن القومي األميركي 
جون بولتون، أمس الثالثاء، إن 

الرئيس األميركي دونالد ترامب أصبح 
ا” إلجراء محادثات جديدة مع  “مستعدًّ
نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وجاءت تصريحات بولتون بعد 
صدور تقرير يتناول بالتفصيل مواقع 

الصواريخ في كوريا الشمالية التي 
ُأخضعت ألعمال صيانة، بحسب وكالة 

رويترز.

وكان بولتون يتحدث على هامش  «
اجتماعات بين الدول العشر األعضاء 

في رابطة دول جنوب شرق آسيا 
)آسيان( وشركاء من خارج الرابطة 

بينهم الواليات المتحدة والصين.

ش��بكة س��ويفت توقف التعامل مع البنك المرك��زي اإليراني

واشنطن تتوعد بـ “أقصى درجات الضغط”

تعه���د مستش���ار األم���ن القوم���ي األميركي ج���ون بولتون، أمس الثالثاء، بممارس���ة “أقصى درج���ات الضغط” على إيران، بعد أس���بوع من دخول سلس���لة جديدة من 
العقوبات القاس���ية بحق طهران حيز التنفيذ. وقال بولتون من س���نغافورة حيث يحضر القمة الس���نوية لرابطة دول جنوب ش���رق آسيا )آسيان(: “نعتبر أن الحكومة 

تواجه ضغوطا حقيقية وهدفنا هو الضغط عليهم بشكل قوي للغاية وحتى ممارسة أقصى درجات الضغط”.

وأضاف: “س���نزيد تطبي���ق العقوبات 
بش���كل كبير كذلك”، حسب ما ذكرت 

وكالة فرانس برس.
أن  ف���ي  “الش���ك  بولت���ون:  وأض���اف 
إي���ران بدأت تح���اول إيجاد وس���ائل 
لتف���ادي العقوب���ات في قط���اع النفط 
بالتحدي���د وأس���واق الم���ال”، مضيفا 
أن “معظ���م ال���دول األوروبي���ة م���رت 
بحال���ة م���ن اإلن���كار والغض���ب، بينما 
قب���ل آخ���رون أننا ل���م نع���د طرفا في 

االتفاق”.
البن���ك  أعل���ن  متص���ل،  تط���ور  ف���ي 
مّل���ي  )بان���ك  اإليران���ي  المرك���زي 
التحوي���الت  ش���بكة  أن  بالفارس���ية( 
المالي���ة الدولية الرئيس���ية المعروفة 
باس���م “س���ويفت” أوقف���ت تعامالتها 

معه امتثاال للعقوبات األميركية.
وج���اء اإلع���الن خالل تعميم أرس���له 
البن���ك إلى جمي���ع إدارات���ه وفروعه، 
ج���اء فيه أن اتصال البنك س���يفصل 

عن شبكة “سويفت” العالمية.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها وكالة 
“فارس”، فق���د طلب البنك من جميع 
فروع���ه أن ينه���وا كاف���ة تحويالتهم 
الموع���د  قب���ل  الصعب���ة  العمل���ة  م���ن 

المحدد لقطع االتصال مع سويفت.
وفي الوقت نفس���ه، أعلن فرع البنك 
الوطن���ي اإليراني ف���ي ألماني���ا أيًضا 

لعمالئه عبر صفحته الرئيس���ة باللغة 
األلمانية أنه بسبب تطبيق العقوبات 
ف���رع  فص���ل  س���يتم  إي���ران،  عل���ى 
هامبورغ للبنك الوطني اإليراني عن 

نظام سويفت بحلول 12 نوفمبر.
الت���ي  وأوضح���ت ش���ركة س���ويفت، 
تتخ���ذ م���ن بروكس���ل مق���را له���ا: “إن 
هذا اإلجراء، رغم أنه مؤس���ف، اتخذ 
من أجل مصلحة واس���تقرار ونزاهة 
النظ���ام المالي العالمي ف���ي مجمله”، 

حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
م���ن  تهدي���د  اإلع���الن  ذل���ك  وس���بق 
س���تيفن  األميرك���ي،  الخزان���ة  وزي���ر 
منوتش���ين، الذي قال فيه���ا إن بالده 
ق���د ُتف���رض عقوب���ات على س���ويفت 
إذا قدمت خدمات لمؤسسات مالية 
إيراني���ة، تضعها واش���نطن في قائمة 

سوداء.
وتشمل الجولة الثانية من العقوبات 
مئ���ات الكيان���ات واألفراد، م���ن بينها 

50 مصرف���ا إيرانيا ومؤسس���ة مالية، 
وعدد من الهيئات األخرى إلى قائمة 
العقوب���ات الت���ي كان���ت تس���تفيد من 
رفعها بسبب االتفاق النووي السابق.

الش���يوخ  بمجل���س  مش���رعون  وكان 
األميرك���ي حث���وا الرئي���س األميركي 
دونالد ترامب على ممارس���ة “أقصى 
قدر م���ن الضغط” على إي���ران لثنيها 
لالس���تقرار  المزع���زع  س���لوكه  ع���ن 

والداعم لإلرهاب العالمي.

عواصم - وكاالت

سنغافورة - رويترز

مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون 

باليرمو - أ ف بدبي - العربية نتبيروت - وكاالت

أك���د رئي���س ال���وزراء اللبنان���ي المكل���ف، 
س���عد الحري���ري، أن تش���كيل الحكوم���ة 
اصط���دم بحاج���ز كبي���ر، وه���و ق���رار من 
ح���زب هللا بتعطي���ل تش���كيل الحكومة، 
وعل���ى  جاه���زة  التش���كيلة  أن  كاش���فا 

الجميع تحمل مسؤولياته.
وش���دد الحري���ري عل���ى أن���ه ل���ن يش���كل 
الحكوم���ة على قاعدة الرض���وخ، مؤكدا 
أن���ه لن يقب���ل فرض وزراء س���نة بعينهم 

من جانب حزب هللا على التشكيلة.
وق���ال إن سياس���ة األم���ر الواق���ع الت���ي 
يمارس���ها ح���زب هللا ت���ؤدي إل���ى انهي���ار 

لبنان.
وألمح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف 

إلى أن البعض راهن 
الق���وات  أن  عل���ى 
اللبناني���ة س���تعطل 
التش���كيل، وه���و ما 

لم يحدث.

وأوض���ح الحري���ري أنه اتخ���ذ قرارات ال 
يقبلها تيار “المستقبل”، مضيفا أن المهم 

هو مصلحة لبنان وشعبه.
بإث���ارة  تطال���ه  اتهام���ات  أي  ورف���ض 
الطائفية في لبنان، مستدركا أنه “يعرف 

أين مصلحة أهل السنة في لبنان”.
وأش���ار إل���ى معان���اة لبنان م���ن التعطيل 
الطوي���ل لكاف���ة مؤسس���ات الدولة على 

فترات منذ العام 2005.
وإته���م البع���ض بأنهم يقدمون “دس���اتير 

أحزابهم على الدستور اللبناني”.
ورف���ض الحري���ري محاول���ة ح���زب هللا 
فرض أعراف جدي���دة للحكم في لبنان، 
بإتف���اق  تمس���كه  معلن���ا 
الطائف الذي حمى البالد.
بع���ض  أن  إل���ى  واش���ار 
القوى السياس���ية عطلت 
المؤتم���رات الدولي���ة لدعم 

لبنان.

ك��ش��ف��ت ت��ق��اري��ر ص��ح��اف��ي��ة ف��رن��س��ي��ة عن 
ف��ي استضافة  إي����ران  م��ش��ارك��ة  إم��ك��ان��ي��ة 
نهائيات  في  المشاركة  المنتخبات  بعض 
التي  ال��ع��ال��م  ك���أس  م��ن  المقبلة  النسخة 

تستضيفها قطر بعد أربع سنوات.
واقترحت قطر على االتحاد الدولي لكرة 
باستضافة  إلي����ران  ال��س��م��اح  فيفا  ال��ق��دم 

بعض منتخبات مونديال 2022.
وجاءت تصريحات حسن الذوادي، األميُن 
 ،2022 ل��م��ون��دي��ال  المنظمة  للجنة  ال��ع��ام 
بعض  إي��ران  استضافة  بحث  على  تعليًقا 
منتخًبا،   48 ال��ب��ال��غ��ة  ال��ب��ط��ول��ة  منتخبات 
مضيًفا أن ه��ذا االق��ت��راح الق��ى دع��ًم��ا من 

جياني إنفانتينو رئيس ِفيفا.
لجأت  ل��ق��ط��ر  الخليجية  ال��م��ق��اط��ع��ة  ب��ع��د 
تجارية  تعامالت  في  إي��ران  إلى  األخيرة 
التزمت  واسعة، ستتأثر بال شك إن 
ال������دوح������ة ب���ال���ع���ق���وب���ات 

النظام  ضد  والقاسية  المشددة  األميركية 
ف��ي ط���ه���ران. وع��ن��دم��ا ق��وط��ع��ت ال��دوح��ة 
ات���ك���أت ع��ل��ى إي������ران. أم����ا ال���ي���وم، وب��ع��د 
ال��ع��ق��وب��ات األم��ي��رك��ي��ة على ط��ه��ران، فهل 
وق��ع��ت قطر ف��ي م���أزق ج��دي��د؟ وعنونت 
صحيفة “فاينشال تايمز”: “قطر في موقف 
المفروضة على  العقوبات  مع  غير مستقر 
ال��ص��ح��ي��ف��ة، ف���إن اللعب  إي������ران”. ووف����ق 
ع��ل��ى ال��ح��ب��ل��ي��ن ي���ه���ّدد ب��ال��س��ق��وط، فقطر 
الخليجية  المقاطعة  منذ  حافظت  التي 
على  وانفتحت  واشنطن  مع  عالقة  على 
اإليرانيين جهاًرا، سيكون عليها أن تحدد 
ال���م���رة. وح��ت��ى اآلن، وف��ق  ص��ّف��ه��ا ه����ذه 
ينوون  القطريين  أن  يبدو  ال  الصحيفة، 
لعب أي دور ضد طهران، وجاء ذلك على 

لسان وزير الدفاع القطري خالد العطية، 
ُتشارك  لن  الدوحة  إن  قال  ال��ذي 

في أي تحرك ضد إيران.

حول  دول��ي  مؤتمر  في  المشاركون  أج��رى 
ليبيا م��ب��اح��ث��ات ح���ول س��ب��ل اإلس����راع في 
االستقرار  إعادة  أممية هدفها  تنفيذ خطة 
ووق���ف االق��ت��ت��ال، وت��ش��م��ل إق����رار دس��ت��ور 
المقبل  العام  ربيع  في  انتخابات  وتنظيم 
العاصمة  في  النار  إط��الق  بوقف  وااللتزام 
القبائل  تتناحر  حيث  والجنوب  طرابلس 
ودعا  المتنافسة.  المسلحة  والمجموعات 
عسكرية  ق��وات  نشر  “إل��ى  الختامي  البيان 
وأم��ن��ي��ة ن��ظ��ام��ي��ة ف��ي ط��راب��ل��س، وخ���روج 
الميليشيات ونزع أسلحتها وفق الترتيبات 
ال��م��ت��ح��دة”.  األم���م  ال��ت��ي وضعتها  األم��ن��ي��ة 

وج��ه��ود  إقليمية  ض��غ��وط  ون��ج��ح��ت 
إي��ط��ال��ي��ة م��ك��ث��ف��ة ف���ي ج��م��ع ق��ائ��د 

الليبي خليفة حفتر مع  الجيش 
رئيس المجلس الرئاسي فايز 

السراج في مدينة باليرمو 
صقلية  إق��ل��ي��م  ع��اص��م��ة 
والتقى  إيطاليا.  جنوب 

في  اجتماعهما  م��ن��ذ  م���رة  ألول  ال���رج���الن 
الرئيس  بحضور  باريس  في  الماضي  مايو 
لقاء  وحضر  م��اك��رون.  إيمانويل  الفرنسي 
اإليطالي  ال��وزراء  رئيس  حفتر(   - )السراج 
وال��رئ��ي��س��ان ال��م��ص��ري وال��ت��ون��س��ي ورئ��ي��س 
فرنسا  خارجية  ووزي��ر  الجزائري  ال���وزراء 
وال��م��ب��ع��وث ال��روس��ي وم��م��ث��ل ع��ن االت��ح��اد 
األورب��ي. وغ��ادر حفتر جزيرة صقلية ظهر 
الثالثاء دون أن يلتقي ببقية رؤساء الوفود 
الممثلة لفرقاء الصراع الدامي على السلطة 
جوار  دول  ق��ادة  وعّبر  ليبيا.  في  وال��ث��روة 
الجيش  توحيد  لجهود  دعمهم  ع��ن  ليبيا 
عمليات  غرفة  تشكيل  ويقترح  الليبي، 
م���وح���دة وت���دري���ب 
والشرطة،  الجيش 
التنسيق  وت��ك��ث��ي��ف 
لمواجهة  اإلقليمي 
ال��������ه��������ج��������رة غ����ي����ر 
النظامية واإلرهاب.

باليرمو ليبيا يدعو لوقف االقتتالقطر تقترح على “الفيفا” استضافة إيرانالحريري: “حزب اهلل” يعطل تشكيل الحكومة
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واشنطن - أ ب

عمان - أ ف ب

فرضت وزارة الخزانة األميركية عقوبات 
يدي���رون  م���ن ح���زب هللا  عل���ى عناص���ر 
مكت���ب  واتخ���ذ  الع���راق.  ف���ي  عملي���ات 
مراقب���ة األص���ول األجنبية التاب���ع لوزارة 
الخزان���ة األميركي���ة )OFAC( إج���راءات، 
أم���س الثالثاء، الس���تهداف أربع���ة أفراد 
يق���ودون  هللا”  “ح���زب  ب����  مرتبطي���ن 
أنش���طة عملياتي���ة ومالي���ة واس���تخبارية 
ماندلك���ر،  س���يغال  وق���ال  الع���راق.  ف���ي 

وكي���ل وزارة الخزان���ة لش���ؤون اإلره���اب 
هللا  ح���زب  “إن  التموي���ل  واس���تخبارات 
هو وكي���ل إرهابي للنظ���ام اإليراني الذي 
يس���عى إل���ى تقوي���ض الس���يادة العراقية 
األوس���ط”.   الش���رق  اس���تقرار  وزعزع���ة 
وتب���رز إج���راءات وزارة الخزان���ة، أمس، 
م���رة أخرى الدرجة الت���ي يعمل بها حزب 
هللا كذراع إرهابي سّري للنظام اإليراني، 

وفًقا للبيان األميركي الصادر.

أص���درت محكم���ة أمن الدول���ة األردنية، 
أم���س الثالث���اء، أحكاًم���ا تراوح���ت بين 
اإلع���دام والس���جن لم���دد متفاوت���ة، في 
قضية االعت���داء اإلرهابي في محافظة 
الك���رك، جنوبي عّمان، في ديس���مبر عام 

2016، الذي راح ضحيته 10 أشخاص.
وقضت المحكمة بإعدام مدانين اثنين، 
وتخفي���ف الحكم عليهم���ا إلى المؤبد مع 
األش���غال، وباألش���غال المؤقت���ة لمدة 15 

عاًما على 3 مدانين، فيما قضت بسجن 
بقية المدانين 3 سنوات وبراءة آخر.

ف���ي  اإلرهاب���ي  الك���رك  اعت���داء  ووق���ع 
ديس���مبر 2016، عندم���ا ش���ّن مس���لحون 
من تنظي���م داعش اإلرهابي هجوًما في 
الكرك، مما أس���فر عن مقتل 7 أش���خاص  
م���ن ق���وات األم���ن وال���درك األردنيي���ن، 
ومواطنين اثنين، باإلضافة إلى سائحة 

كندية.

واشنطن تعاقب عناصر من “حزب اهلل”

األردن: أحكام بالسجن في “اعتداء الكرك”
مشروع قرار أممي إلدانة انتهاكات إيران لحقوق اإلنسان

أبوظبي - سكاي نيوز عربية غزة - وكاالت

أفادت مصادر عس���كرية يمنية بمقتل وجرح 
ع���دد م���ن المتمردي���ن الحوثيي���ن، م���ن بينهم 
قيادات، في قصف للتحالف العربي استهدف 
غرفة عمليات رئيسة للميليشيات في مدينة 

الحديدة غربي اليمن أمس الثالثاء.
وكش���فت مصادر عسكرية عن مقتل القيادي 
الميدان���ي الحوثي عبدالخالق التوبة، المكنى 
“أب���و عبد المل���ك”، أثن���اء قيادت���ه مجموعات 
كانت تحاول التس���لل إلى مواقع اس���تعادتها 

المقاومة اليمنية المشتركة مؤخرا.
م���ن  آخ���ران  اثن���ان  وقت���ل مدن���ي وأصي���ب 
ج���راء س���قوط قذيف���ة أطلقته���ا ميليش���يات 
الحوثي اإليرانية على منطقة سكنية بمدينة 

الحديدة.
ويجري تضييق الخناق على الحوثيين الذين 
ويتخ���ذون  الس���كنية  بالمبان���ي  يتحصن���ون 

المدنيين دروعا بشرية.
وفي تطور آخر، ش���رعت ميليشيات الحوثي 
اإليرانية بتفخيخ بعض مداخل حي 7 يوليو 

وسط الحديدة.
وأف���ادت مص���ادر محلي���ة ب���أن الميليش���يات 
أقام���ت مزيدا من الحواجز وحفرت الخنادق 
داخ���ل األحياء الس���كنية وحولته���ا إلى ثكنة 

عسكرية. 
وح���ول المتم���ردون األحي���اء الس���كنية إل���ى 

ثكن���ات عس���كرية من خ���الل ه���ذه الحفريات 
والخن���ادق والحواج���ز، أو نص���ب المداف���ع أو 

القناصة في األحياء وفوق أسطح المباني.
وكان المتمردون ق���د قطعوا خدمة اإلنترنت 
بش���كل كامل ع���ن المدينة في مس���عى لعزلها 

عن العالم.

استش���هد فلس���طينيان وأصيب آخ���ران في 
قص���ف إس���رائيلي عل���ى بي���ت الهيا ش���مالي 
قط���اع غ���زة أم���س الثالث���اء، ليرتف���ع بذل���ك 
ع���دد الش���هداء الفلس���طينيين من���ذ اإلثني���ن 
إل���ى 6 من ج���راء الغارات اإلس���رائيلية التي 

استهدفت القطاع.
وقالت مصادر “صحي���ة” في غزة، أمس، إن 
فلس���طينيين استشهدا في قصف إسرائيلي 
عل���ى القط���اع، وذلك بع���د ليلة م���ن الغارات 
اإلس���رائيلية على القطاع وانهمار الصواريخ 

على جنوب إسرائيل.
مس���اء  من���ذ  اإلس���رائيلية،  الق���وات  وتش���ن 
اإلثني���ن، ضرب���ات جوي���ة عل���ى قط���اع غزة، 
صف���وف  ف���ي  وجرح���ى  قتل���ى  موقع���ة 
الفلسطينيين، في أحدث جولة من التصعيد 

قابلتها دعوات إقليمية ودولية للتهدئة.
وف���ي إس���رائيل، انتش���لت ف���رق اإلنق���اذ في 
مدينة عسقالن، ليل الثالثاء، جّثة رجل من 
تحت أنق���اض مبنى أصيب بص���اروخ أطلق 

م���ن غزة، بحس���ب م���ا أعلنت مص���ادر طبية 
إس���رائيلية. وه���ذا أول قتي���ل يس���قط ف���ي 
إس���رائيل من جراء الصواريخ التي انهمرت 
عل���ى جن���وب إس���رائيل انطالق���ا م���ن قطاع 
غ���زة، اعتبارا من ظهر اإلثني���ن، وبلغ عددها 

أكثر من 300 صاروخ.

وأّكد المتحّدث باسم الجيش  «
اإلسرائيلي، اللفتنانت كولونيل 
جوناثان كونريكس، أن الجيش 

حشد تعزيزات كبيرة، ونشر بطاريات 
صواريخ إضافية، وقال “نحن 

مستعدون لزيادة جهودنا ضّد 
المنظمات اإلرهابية”.

القوات اليمنية المشتركة تضيق الخناق على الحوثيين في الحديدة الغارات اإلسرائيلية استهدفت قطاع غزة

المتم��ردون يحتمون بالمدنيين بتفخيخ األحياء الس��كنية ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان اإلسرائيلي

مقتل قيادات حوثية بالحديدة غزة.. استمرار القصف المتبادل

دبي - العربية نت

دع���ت 40 منظم���ة حقوقي���ة ومدني���ة وقع���ت عل���ى بي���ان 
مش���ترك من الدول األعضاء في األم���م المتحدة، إلى دعم 
مش���روع ق���رار يدي���ن تدهور أوض���اع حقوق اإلنس���ان في 
إيران. وتقول حملة حقوق اإلنس���ان في إيران، وهي أحد 
الموقعين على البيان، إنه س���يتم تس���ليم القرار إلى اللجنة 
الثالث���ة للجمعي���ة العام���ة لألم���م المتحدة، الي���وم األربعاء؛ 
للتصوي���ت علي���ه. وذكر البي���ان أنه من الض���روري أن يهتم 

المجتمع الدولي بش���كل مستمر بمسألة ضمان وفاء إيران 
بالتزاماته���ا الدولي���ة المتعلق���ة بحق���وق اإلنس���ان. وش���دد 
البيان، الذي قدمته منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس 
ووت���ش”، وهم���ا منظمت���ان دوليت���ان رئيس���يتان لحق���وق 
اإلنس���ان، أن ه���ذا الق���رار يج���ب أن يك���ون بمثاب���ة رس���الة 
قوي���ة إل���ى الق���ادة اإليرانيين، مفاده���ا أن احت���رام حقوق 
اإلنس���ان يج���ب أن يك���ون أولوي���ة. ويأت���ي الق���رار األممي 

الذي س���ُيطرح للتصويت، اليوم األربع���اء، بناء على تقرير 
مق���رر األم���م المتحدة الخ���اص بحالة حقوق اإلنس���ان في 
إي���ران جاوي���د رحمان، الذي قدمه أم���ام اللجنة الثالثة في 
نيوي���ورك في 24 أكتوبر الماضي. وقال رحمان )51 عاما(، 
في كلمة له أثناء تقديمه التقرير، إن إيران ش���هدت موجة 
م���ن االحتجاج���ات واإلضرابات؛ بس���بب تده���ور األوضاع 

االقتصادية والمعيشية، وتم قمعها من جانب السلطات.



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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بق���در ما أفرحنا التغّير الواضح على مدى الس���نوات الفائتة لمس���توى األداء التعليمي 
في المدارس الحكومية، بالقدر ذاته أحزننا أن ترتفع نس���بة المدارس الحكومية ذات 
األداء “غي���ر المالئ���م” إل���ى ثالثين ف���ي المئة، طبعا ال يمك���ن ألحد اعتبار هذه النس���بة 
مسألة طبيعية يمكن صرف النظر عنها قياسا لعدد المدارس التي تشكلها، أحد األبعاد 
الخطي���رة له���ذه النتائج أّن طلبة هذه المدارس يتلق���ون تعليمًا غير جيد وبالتالي فإّن 

هذا ينعكس سلبا على مستوياتهم التعليمية ومستقبلهم.
ف���ي بع���ض ال���دول الخليجي���ة تم إيقاف التس���جيل ف���ي عدد م���ن الم���دارس “متدنية 
األداء”، ويحس���ب للقائمين على الحقل التربوي اتخاذ هذا القرار الجريء ألس���باب لم 
تع���د خافي���ة على أح���د تتمثل في تقديم تعلي���م ذات جودة عالية، كم���ا أن قرارا بهذه 
األهمية يعكس الحرص على تقديم خدمات تعليمية متكاملة وتزويد الطالب بأرقى 

المهارات العلمية ليكونوا قادرين على االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
ال نعلم على وجه التحديد اإلجراءات التي تنوي هيئة ضمان الجودة ووزارة التربية 
والتعلي���م القي���ام به���ا حيال مث���ل هذه القضي���ة، لكّن ال���ذي يتمناه أولي���اء األمور وكل 
هيئات المجتمع اإلقدام على عالج فعال يكفل إنقاذ هذه المدارس من حالتها الراهنة 
به���دف تطويره���ا بما ينعكس عل���ى جودة مخرجاته���ا التعليمية ودفعه���ا إلى االرتقاء 

بأدائها ونيل التصنيف المأمول. 
وكم���ا ه���و الحال ف���ي كل عام تصدمنا التقارير الس���نوية الصادرة ع���ن الهيئة الوطنية 
لضم���ان الجودة بأّن عددا من المدارس الحكومية والخاصة لم تحقق األداء المرضي 
وهذا باعتراف القائمين على الهيئة يش���كل خلال في أداء تلك المدارس ينبغي العمل 
بأقصى ما يمكن إلصالحه، نعتقد أنه آن األوان إلعداد الخطط العاجلة للنهوض بأداء 

المدارس ذات المستوى المتدني.
نقدر لهيئة ضمان الجودة جهدها في تقويم األداء المدرسي والعملية التعليمية عامة 
وكش���فها ثغ���رات كبيرة لكن ال���ذي نتمناه من الهيئ���ة التعامل بمرونة أكب���ر مع الهيئات 

التعليمية واإلدارية بالمدارس.
ال يجب تحميل الهيئات التعليمية أية مسؤولية إزاء التراجع في األداء، فما  «

الذي بوسع المعلمين القيام به إذا كانت البيئة التعليمية ينقصها الكثير من 
العناصر الضرورية كالمباني ونقص الصاالت وغيرها.

مدارس بتعليم غير مالئم

حتى ال تذهب أموال 
دافعي الضرائب للسياسة

قريب���ًا ج���دًا س���تجمع الدولة الضرائب من���ا، حالنا حال الغ���رب، ووداعًا للدالل، 
وهنا يأتي حقنا في الس���ؤال هل س���تنفق أموالنا من الضرائب على السياسة؟ 
بصراح���ة كم س���يكلف الدولة م���ن ميزانية خالل الس���نوات األرب���ع القادمة ما 
يتعل���ق بقطاع الديمقراطية وتحديدًا مجلس���ي النواب والش���ورى والمجالس 
البلدي���ة م���ن روات���ب وأج���ور؟ وأضف ف���وق ذل���ك الفعاليات المصاحبة، س���فر 
وسياحة وحجز تذاكر وفنادق ومصاريف يدوية باإلضافة إلى مآدب بمطاعم 

درجة أولى بالداخل والخارج.
أتمن���ى ب���ل أحلم أن تكون ثمرة هذه التكلفة ت���وازي الثمن الفادح الذي ندفعه 
م���ن مال الش���عب “دافع���ي الضرائب” هنا، علينا أن نحاس���ب الدول���ة إذا كانت 
تكلفة الديمقراطية تعادل مصلحتها وإال يجب أن نعيد النظر باألمر، ليس من 
زاوية إلغاء التجربة فقد فات األوان على هذا، لكن تعديلها كما ببعض الدول 
التي يئس���ت من نتائج الصراعات والخناقات داخل البرلمانات التي تأسس���ت 
بسرعة وبظروف مختلفة، واآلن اختلفت الظروف ومن المناسب إعادة قراءة 
التجربة  بما يتالءم مع وضع البلد من الناحية المالية، فعدد س���كان البحرين 
تضاعف إلى مليون ونصف، أكثرهم مقيمون وحياهم هللا، وهو رقم متواضع 
قياسًا بعدد سكان الصين والهند! لكنه رقم صعب على ميزانية البحرين التي 

ش���هدت في السنوات الس���ت عشرة األخيرة توس���عًا وهدرًا باألمور السياسية 
وهن���ا مرب���ط الفرس، فعلين���ا أن نختار بعناي���ة فائقة وذكاء وخب���رة بال تعنت 
لمجرد إثبات حقيقة يشوبها الشك وهي أن السياسة أثرت كثيرًا على التنمية 
واالقتص���اد، ول���و تفرغنا وقتًا وم���االً وجهدًا لدعم التنمية ول���و بثلثي ما نبذله 
لدع���م السياس���ة ألصبحنا اليوم ندعم الدول ب���دل أن تدعمنا الدول، وقد كان 
حال البحرين هكذا حينما كانت التنمية لها األولوية على السياسة وحينما لم 
تك���ن تتف���رغ كل أجهزة الدولة لالنتخابات وما بعده���ا بمثل هذا الجهد الهائل 

الذي يكاد يستنزف مدخراتنا وفوقها الضرائب القادمة.
بج���د ودون م���زاح إذا أردنا التوفير والبن���اء والتنمية واس���تعادة دورنا الرائد 
فلنبدأ دون حرج وبال مزايدة بتخفيف التزاماتنا تجاه السياسة واالنتخابات 
والن���واب والش���ورى والبلدي، ألننا ن���درك الفرق بين ما ندفعه م���ن ثروة مالية 
تكلف���ة ه���ذا القطاع، وما ننال���ه نتيجة محت���واه “صراعات وخناقات وش���تائم 

داخل وخارج البرلمان”.

تنويرة:  «
الصالة إلله تؤمن به خير من الصالة إلله تخشاه. «
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تقييم المستشفيات 
الحكومية والخاصة

تعمل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على تنفيذ خطة التقييم 
الش���امل للمستش���فيات الحكومي���ة والخاصة، وه���ذه المب���ادرة الحكومية جاءت 
اس���تجابة لحاج���ة مُلح���ة، لع���دم وجود جه���ة رقابية عل���ى المراف���ق الصحية، لذا 
اعتم���دت الحكومة نظاما رقابيا لتقييم المستش���فيات العامة والخاصة، وهو من 
األم���ور المّس���لم بها في ال���دول المتقدمة، حيث تخضع المراف���ق الصحية ألنظمة 
رقابية وقوانين مش���ددة تش���كل رادعًا للمال���ك وإدارة المستش���فى ودعامة آمنة 

للمرضى في حال حدوث تقصير أو إهمال.
إلى اآلن اس���تكملت الهيئة التقييم الش���امل ل� 16 مستشفى خاصا وألول مرة في 
البحرين، وفق معايير دولية في مؤش���رات الجودة، وفازت الهيئة بجائزة أفضل 
الممارس���ات الحكومي���ة ع���ن برنام���ج االعتماد الوطن���ي لتصنيف المستش���فيات، 
حي���ث يعم���ل على تنفي���ذه كادر متخصص، ضم���ن خطة متكامل���ة لتغطية جميع 
المستش���فيات والمراكز الصحية الخاصة والحكومية، تُنفذ على مراحل وتنتهي 
بحل���ول 2021. كل م���ا نتمناه أن تكون هناك خطة دورية للتقييم الش���امل ونش���ر 
نتائج التقييم، ليتسنى للمواطن اختيار األفضل، كما نأمل وضع خطة لتصحيح 
أوضاع المرافق الصحية بالتوازي مع نتائج التقييم، ووجود فريق رقابي يشرف 

على اإلجراءات التصحيحية ومدى التزام المرافق بتنفيذها وفق معايير الهيئة 
والم���دة المح���ددة. نرى ض���رورة جاهزي���ة الهيئة م���ن اآلن في الجان���ب القانوني 
وإج���راءات المحاس���بة، فالعمل الرقابي على المراف���ق الصحية جديد ويُنفذ أول 
م���رة، األمر يتطلب اإلعداد الجيد والمس���بق، والمس���ألة ليس���ت هّين���ة، بل تحتاج 
لقواني���ن وأنظم���ة صارم���ة ومدروس���ة بن���اء عل���ى تج���ارب دول س���ّباقة في هذا 
المج���ال، ناهيك عن االس���تعداد الفني لف���رق الرقابة والتفتي���ش وتهيئة وإطالع 
المرافق الصحية بنظام االعتماد وآلية الرقابة والمحاس���بة، لتكون على استعداد 
ودراي���ة بم���ا له���ا وما عليها م���ن إجراءات وقواني���ن قبل حل���ول 2021، مع أهمية 
وج���ود متخصصين من جه���ات خارجية ضمن فريق االعتم���اد، لضمان الحيادية 
والش���فافية في إجراءات التقييم والمحاس���بة، ونحن على ثقة بأن الهيئة قادرة 

على إنجاز هذه المهمة الوطنية بشكل متقن.

“التقييم” مبادرة بالغة األهمية وخطوة طال انتظارها سنوات طويلة خصوصا  «
بعد تكرار حوادث األخطاء الطبية وشكاوى اإلهمال والتقصير في عدة 

مستشفيات ومراكز خالل السنوات األخيرة.

hudahazeem @yahoo.com

هدى هزيم

للنجاح ظاهرتان، التميز والحس���د، حي���ث يفرح جمٌع كبير بما يتحقق من امتياز 
وَيحش���د القلة ضده وضد أش���خاصه ونهجه، فالراحل جمال خاش���قجي مواطن 
س���عودي والقي���ادة الس���عودية وحكومتها لن تتس���امح مع الفاعلين س���واء تمت 

محاكمتهم في الرياض أم خارجها. 
الرئيس التركي توعد بكشف الكثير من الحقائق إال أن الجبل تمخض وولد فأًرا، 
وبذلك خاب أمل ذلك الحش���د اإلعالمي والحكومي المناهض للس���عودية، إعالم 
غربي وإقليمي حاقد وخائب حشد أقالمه وأوراقه للنيل من السياسة السعودية 
وِحكمة قيادتها وِصدق اتجاهها، هذه األبواق تريد أن يتربع النظام اإليراني في 
اليمن كما في العراق وس���وريا ليتسنى له االقتراب من الحدود السعودية ُمهدًدا 
أمنها وس���المة ش���عبها، ُيريدون أن تسير القيادة السعودية خلف النظام اإليراني 
وأن ال ت���رد الس���عودية وش���عبها عل���ى أي عدوان سياس���ي واقتص���ادي وإعالمي 
لتقع���د صاغ���رة لتنفيذ أي قرار ُيري���دُه مناوئوها، ال ُيريدون أن تكون الس���عودية 
قوية بل ضعيفة مس���تكينة وأن يعبث عدوها قتاًل وتهجيًرا وتخريًبا في أرضها 
دون اعت���راض! وأن تس���تمر عرب���دة النظام اإليراني بتهديد أم���ن ممرات الخليج 

العربي دون دفاع! والسكوت على صواريخ إيران الحوثية الباليستية دون رد!
إن الوقوف مع السعودية والدفاع عنها دفاع عن األمة العربية، ال تهمنا المواقف 
الغربية السياسية واإلعالمية واالقتصادية، فهي مواقف توزن بالمصالح، فليس 
م���ن مصلح���ة الغرب وتركيا أن تس���تقر أقطارن���ا العربية أو يتوق���ف أعداؤها عن 
مهاجمتها، فما يهم الغرب وأقرانه هو النفط والمال العربي وانس���ياب س���الحهم 

وسلعهم إلينا سواء احتجنا إليها أم ال؟
وف���اة خاش���قجي ل���ن تحق���ق أهداف���ا تهي���أ له���ا أولئ���ك الناك���رون لل���دور الوطني 
والخليج���ي والقوم���ي والدين���ي والدول���ي الس���عودي ألج���ل النيل من سياس���تها 
وتوجهاته���ا، ول���ن يحتفل أولئك بنصرهم بل ذلك س���يصيبهم بمقتل فيما س���عوا 
ألجله، ولن تغير القيادة الس���عودية مواقفها وس���تقف متأهب���ة اليوم ودائًما لصد 

هذا التوجه األسود.

ستظل القيادة السعودية ُمتعاونة مع الجميع لبيان الحقائق، تمد  «
يدها دائًما لمساعدة جميع من احتاج إليها ال تستثني من ذلك ال دولًة 
وال ِعرًقا وال ديًنا، وستبقى القيادة السعودية أمينًة على بالدها وُحسن 

جوارها وحريصًة على شعبها مهما تجرأ وغلظ قلب أعدائها.

ماذا ُيريدون من السعودية؟ )2(

عبدعلي الغسرة

بين االتهام والتبرير!

ف���ي الحياة؛ التي تس���ير على عجلة م���ن أمرنا، نعيش الكثير م���ن األحداث، ونصادف 
العديد من األش���خاص؛ فالعالم في حركة دائرية مس���تمرة، عنوانها الس���رعة، والتغير 
المتالح���ق، وه���و ما يفرض علينا – ش���ئنا أم أبينا – المس���ايرة أو المواكبة، ورغم ذلك؛ 
���خها؛ وال نس���مح  نقف عند بعض المواقف الحياتية أو الش���خصية؛ فُنجّمدها، أو ُنرسِّ
بتغييره���ا أو تجاوزه���ا، كمواق���ف ع���دم الغف���ران، والتعاي���ش الظاه���ري ال���ذي يخفي 

خصومات وقطيعات!
هن���اك ف���ي بعض البيوتات؛ تش���تغل االتهام���ات، دون توقف! ِم���ْن أٍب ال يغفر البنه زلة 
لسان بسيطة، وزوجة تعاقب زوجها بين الثانية واألخرى؛ بسبب موقف مضت عليه 
سنوات، وآخر ُيذكِّر زوجته بحادثة لم َتُرْق له في الماضي، ويستحضرها )في الطالعة 
والنازلة(، وأخ يعاقب أخاه على أكثر من سبب؛ فيهجره بقية عمره! وَحدِّث وال حرج! 
ل األش���خاُص أوزاَرها؛ فإن هناك ما هو أس���وأ  وِبغ���ّض النظ���ر ع���ن األخطاء الت���ي ُيحمَّ
منه���ا، وأصعب، وأقس���ى؛ ه���و حالة )التبرير( المس���تمرة! من المؤل���م أن تعيش حياتك 
بعضه���ا أو كله���ا وأن���ت تمارس دور الُمدافع عن نفس���ك، وكأنك المج���رم طوال عمرك، 
وكأن هيئ���ة المحلفي���ن تالحق���ك أو تترصدك باالتهامات وتراقب أخطاءك، وتنش���رها 

على حبل غسيل جماعي!
األسوأ، أْن ُتتهم في مسألة، وُترمى بوابٍل من سهام النقد، دون تحّقق أو تروٍّ من هذا 

م، الذي يتولى نش���ر تهمت���ك، وتوجيه اآلخرين إليه���ا، وكأنها الحقيقة  الناق���د أو الُمّتهِّ
الماثل���ة للعي���ان، وكأن ه���ذا الناق���د/ الناقل للتهمة ه���و قرآن هللا المن���ّزل، الذي ال يأتيه 
الباط���ل ال م���ن بي���ن يديه وال من خلفه؛ لتصدقه الجموع، المس���تعدة الجاهزة للنش���ر، 
واإلثارة؛ ليكون دورك – الذي تنساُق إليه َسْوًقا - التبرير، بعد التبرير بعد التبرير؛ فما 

أسوأ أن تعيش بعًضا أو كثيًرا من عمر حياتك في حالة دفاع!؟
متى سنخطط أن نعيش بسالم!؟ متى سنسامح لنتجاوز!؟ متى سنبحث عن الحلول 
ال المش���اكل؟! متى س���نتوقف عن َجلد اآلخرين، بل أقرب الناس!؟ متى سنس���تخدم 
عقولن���ا ونفك���ر؛ ب���دال م���ن انتظ���ار من ُيفك���ر عنا، وينق���ل لنا وجه���ات نظ���ره، فنتبناها، 
وُنس���ّوقها، وننش���رها، مؤمنين بما ُينقل ال بما نفكر نحن!؟ متى س���يكون كل واحد منا 

ذاته؟!

هذه الحياة ِمحكٌّ كبير؛ وبوابة للتجارب، وال غنى ألي واحٍد منا عن اآلخر؛  «
قريًبا أو صديًقا، أو زميال أو جارًا أو... لنتعلم كيف نبني العالقات، ال أْن نهدمها، 
لنتعلم كيف ُنرممها؛ ال أن نزيدها تصدعات وشروًخا ال ُترتق! في َجّر بعضكم 
بعًضا إلى التبرير والدفاع الكثير من التجّني، وهذا ما ال تستقيم معه سيروة 

الحياة!.

sm.adnan56@hotmail.com

د. زهرة حرم
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خطوة اتحاد السلة 
باستغالل فترة التوقف 

بإقامة محاضرات نظرية 
وتدريبية لطواقم التحكيم، 

تعتبر موفقة للغاية؛ لما 
لها من فائدة لصالح الحكام 

واللعبة، ويا حّبذا أن تحذو 
االتحادات األخرى نفس الخطوة.

بعض اتحاداتنا مازالت 
تمنع الجماهير من اصطحاب 

المشروبات والمأكوالت معهم 
داخل الصالة، في الوقت الذي 

نجد كل المالعب والصاالت 
خارج المملكة تسمح بذلك 

وتوفر كل سبل الراحة والمتعة 
للحضور.

تواص����ل أندي����ة دوري زي����ن لك����رة الس����لة رحل����ة اإلع����داد لباق����ي الجوالت، مس����تغلة 
بذل����ك فت����رة التوقف المؤقتة بعد نهاي����ة الجولة الرابعة من عم����ر الدوري. وتوقفت 
منافس����ات ال����دوري اعتب����اًرا م����ن نهاية الجول����ة الثالثة الت����ي أقيم����ت مبارياتها أيام 

الثالثاء واألربعاء والخميس من األسبوع قبل الماضي.

وس����تعود عجلة المنافسات يوم الثالثاء 
المقب����ل 20 نوفمبر الجاري، حينما تنطلق 
الجول����ة الخامس����ة بلقاءي����ن س����يجمعان 
المنام����ة م����ع مدين����ة عيس����ى واألهلي مع 
مباري����ات  تس����تكمل  أن  عل����ى  النجم����ة، 

الجولة في اليومين التاليين.
ويشير س����ّلم ترتيب قبل انطالق الجولة 
المقبل����ة إل����ى تص����در المنام����ة والمح����رق 
بالعالم����ة الكامل����ة وبرصي����د 8 نق����اط، ثم 
األهل����ي ف����ي المرك����ز الثال����ث ب�����7 تق����اط، 
ويأت����ي خلفه الرف����اع والحال����ة واالتحاد 
والحال����ة ب� 6 نق����اط، النجم����ة 5 نقاط، ثم 
النوي����درات ومدين����ة عيس����ى وس����ماهيج 
ب����� 4 نق����اط، يتلوه����م البحري����ن ب�����3 نقاط 

وسترة بنقطتين.
وج����اءت فترة التوقف ف����ي وقت مثالي 
خاصة لألندية التي مرت بمرحلة سلبية 
ول����م يحالفه����ا الحظ ف����ي تحقي����ق نتائج 
إيجابي����ة، والس����يما أن ال����دور التمهي����دي 
س����يلعب من دور واحد، أي أن التعويض 
صعًب����ا  س����يكون  المقبل����ة  المرحل����ة  ف����ي 

للغاية.
وسيس����اهم التوقف في إشعال المنافسة 
بي����ن جمي����ع األندي����ة الباحثة ع����ن تأمين 
موقعه����ا ف����ي ج����دول الترتي����ب، وحص����د 
أكب����ر ع����دد ممكن من النق����اط مبكًرا، قبل 
التمهي����دي،  ال����دور  منافس����ات  انتص����اف 
ألن نزي����ف النقاط ل����ن يكون في مصلحة 
بع����ض األندية عندم����ا يقارب ه����ذا الدور 
من ال����دوري على نهايته ويب����دأ تدريجيا 
اإلع����الن ع����ن هوي����ة الف����رق المتأهلة إلى 

الدور السداسي الذهبي.
وبالتأكيد، س����تكون فت����رة توقف الدوري 
الس����الوي فرصة كبيرة أمام جميع الفرق 
لتجهي����ز الالعبي����ن المصابي����ن، إذ تعان����ي 
أغل����ب األندية بعض اإلصابات المتفاوتة 

في الخطورة.
وتشكل فترة التوقف أيًضا فرصة طيبة 

لجمي����ع األجهزة الفنية بالف����رق، من أجل 
مراجع����ة األخط����اء ومعالجته����ا وترتيب 
األوراق، إذ أع����ّد جمي����ع المدربي����ن برامج 
تدريبية خاصة تتخللها بعض المباريات 
الودي����ة، م����ن أج����ل الحف����اظ عل����ى معدل 
ف����ي  وإبقائه����م  الالعبي����ن  ل����دى  اللياق����ة 

أجواء المنافسات.
ويس����عى الجه����از الفن����ي لفري����ق المنام����ة 
بقي����ادة الم����درب الوطن����ي عقي����ل مي����الد 
الس����تغالل فترة التوقف بالشكل األمثل، 
حت����ى يحاف����ظ الالعب����ون عل����ى لياقتهم 
وتركيزه����م، ويواصل����وا تحقي����ق وتقديم 
النتائ����ج اإليجابية والحف����اظ على موقع 

الفريق في طليعة ترتيب الدوري.
ويعاني الفريق بعض اإلصابات المتمثلة 
في محمد قربان وحسن نوروز، وبالتالي 
ف����إن التوق����ف س����يمنح المنام����ة الوق����ت 

الكافي لتأهل الالعبين المصابين.
المح����رق  التوق����ف  فت����رة  وس����تعطي 
فرص����ة أكب����ر لتأقل����م محترف����ه األميركي 

ش����ون ويليام����ز ال����ذي تعاقد مع����ه النادي 
بداي����ة الموس����م الحالي، إذ ق����ّدم ويليامز 
ف����ي  ا  مس����تويات فني����ة متواضع����ة ج����دًّ
أول����ى لقاءات����ه م����ع س����لة “الذي����ب”، قب����ل 
أن يتحس����ن مس����تواه بعض الش����يء في 

الفترة األخيرة.
في المقابل، يس����عى مدرب فريق الرفاع 

الكبي����رة  التركي����ز  حال����ة  عل����ى  للحف����اظ 
لالعبي����ن في أعق����اب الفوزي����ن األخيرين 
عل����ى النجم����ة والحالة، وذل����ك من خالل 
التدريب����ات التي تقام ف����ي فترة التوقف، 
فضالً المباراة الودية التي من المؤمل أن 

يلعبها السماوي في هذه الفترة.
وفي الوقت نفس���ه، يأم���ل النويدرات في 
االستفادة أيًضا من فترة التوقف بمعالجة 
األخط���اء والثغرات الت���ي وقع فيها خالل 
الفت���رة الماضي���ة، وأدت إل���ى تعث���ره ف���ي 
لقاءي���ن، عطًف���ا عل���ى األداء والمس���توى 
الفن���ي الغير مقنع ال���ذي ظهر عليه الفريق 
في المرحلة الماضية وأدى إلقالة المدرب 

واستبدال الالعب المحترف.

وبكل تأكيد، فإن بقية أندية دوري  «
زين كالحالة واألهلي ومدينة 

عيسى والبحرين وسماهيج وسترة 
واالتحاد، فهي تسعى الستغالل فترة 

التوقف بما ينعكس على فرقها 
السالوية باإليجاب، حتى يعود كل 

منهم نحو استكمال طريقه لتحقيق 
األهداف والطموحات المشروعة، 

فبعضهم هدفه المؤكد المنافسة 
على بلوغ الدور السداسي، فيما 

البعض اآلخر يتطلع إلى تحقيق 
أفضل مركز متقدم.

من تحضيرات المحرق

النجمة يخوض لقاء ودي مع المحرق

المصابي��ن وتأهي��ل  األخط��اء  لتصحي��ح  مناس��بة  فرص��ة 

أندية دوري زين تواصل اإلعداد

14 نوفمبر 2018 األربعاء
6 ربيع األول 1440
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برعاي���ة ملكي���ة س���امية من ل���دن عاهل البالد حضرة صاح���ب الجاللة الملك حمد بن عيس���ى آل خليفة الرياض���ي االول للجولف البحريني���ة، تنطلق يوم 
الخميس 15 نوفمبر 2018م أولى جوالت بطولة كأس جاللة الملك حمد الدولية الحادية عشرة التي تستمر حتى السبت 17 نوفبمر 2018م، وذلك على 

مالعب النادي الملكي للجولف برفاع فيوز، وبتنظيم من االتحاد البحريني للجولف، ويشارك فيها 100 العب يمثلون أكثر من 22 دولة.

 وتقام البطولة تحت رعاية ش���ركة “بتلكو” الراعي 
الرئيس للمرة الحادية عش���رة على التوالي، ويمثل 
هذا الدعم مدى اهتمام المسؤولين بالشركة برعاية 
الفعاليات الرياضية العالمية التي تقام في المملكة، 
ودوره���ا الريادي والمحوري في االهتمام بالش���باب 
الرياضي في المملكة وخدمة المجتمع في المجال 
الرياض���ي، حيث س���اهم هذا الدع���م المتواصل في 
اس���تمرارية تنظيم البطولة س���نويا وزيادة اإلقبال 

على المشاركة من الالعبين المتميزين فيها.
كذل���ك يش���ارك ف���ي رعاي���ة البطولة ورعاي���ة الحفر 
ومجل���س  بابك���و  البحري���ن  نف���ط  ش���ركة  م���ن  كالً 
التنمي���ة االقتصادية وبنك اإلثمار وش���ركة ألمنيوم 
البحرين ألبا وشركة بنا غاز وشركة ناس للمقاوالت 
والمص���رف الخليج���ي التج���اري ولق���د س���اهم هذا 

الدعم في ارتفاع المنافس���ة بين الالعبين في هذه 
البطول���ة بع���د أن ت���م زي���ادة الجوائز المادي���ة التي 
بدورها أدت إلى مش���اركة العبين مميزين في لعبة 
الجولف من مختلف دول العالم يمتلكون المهارات 
الفني���ة العالي���ة مما س���يؤدي إلى ارتفاع المس���توي 

الفني وقوة المنافسة.
وكان االتحاد البحريني للجولف قد بدأ االس���تعداد 
لهذه البطولة مبكًرا لهدف ظهور البطولة بالمستوى 
الذي يناسبها من حيث التنظيم اإلداري والمستوى 
أفض���ل  خل���ق  ف���ي  والمس���اهمة  ونجاحه���ا  الفن���ي 
األج���واء التنافس���ية للمش���اركين، مم���ا يس���اعدهم 
لحصولهم عل���ى أفضل النتائ���ج اإليجابية وارتفاع 
المس���توى الفني لديهم. خاصة بعد السمعة الطيبة 
الت���ي نالته���ا البطولة ف���ي التنظي���م اإلداري والفني 

خالل السنوات الماضية.
وأصبحت مالع���ب النادي الملك���ي للجولف جاهزًة 
للبطول���ة، حيث قامت إدارة النادي بتجهيز الملعب 
ليك���ون مكتم���الً قب���ل البطول���ة، ت���م إغ���الق الملعب 
لمدة أس���بوعين ولعمل جميع أعم���ال الصيانة فيه، 
وسيكون التحدي كبيًرا لجميع الالعبين وذلك بعد 

عمل العديد من اإلضافات والصعوبات. 
ومن جانب آخر تأكد مش���اركة عدد من المحترفين 

م���ن بينه���م حام���ل اللق���ب البريطان���ي ل���وك ج���وي 
وكذلك البريطاني اندرو مارشال الحائز على كأس 
البطولة 5 مرات. والبريطاني اليس���ون الحائز على 
كأس البطول���ة الثامن���ة باإلضاف���ة لمش���اركة ع���دد 
م���ن محترف���ي الدول العربية الش���قيقة من المغرب 
ومصر ولبن���ان وتونس، باإلضاف���ة إلى العبي دول 

جنوب شرق آسيا، وبعض الدول األوروبية.
وكما يش���ارك في منافساتها العبو منتخبنا الوطني 
ومجموع���ة م���ن الالعبين الناش���ئين الذين يش���ارك 
به���م االتحاد البحرين���ي للجولف الكتس���اب الخبرة 
وإعدادهم للبطوالت المستقبلية. وكذلك الالعبين 
اله���واة م���ن المملك���ة العربي���ة الس���عودية وس���لطنة 

عمان واألردن ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

وستبدأ أولى الجوالت في تمام الساعة السابعة ويشارك في كل جولة 3 العبين  «
وتستمر الجوالت حتى مساء نفس اليوم. وستكون الدعوة مفتوحة لجميع الجماهير 
الراغبة في متابعة فعاليات البطولة. وأخذت “كأس الملك حمد الدولية”، موقًعا رائًدا 

ا على  على خارطة البطوالت اإلقليمية من حيث قوة المنافسين الذين يحرصون سنويًّ
المشاركة فيها والمستوى الفني المتميز الذي يقدم من قبل المشاركين في منافساتها.

االتحاد البحريني للجولف

كأس الملك الدولية الـ 11 للجولف تنطلق اليوم

صورة أرشيفية من منافسات النسخة الماضية

المنامة - بنا

تس���تعد حلب���ة البحري���ن الدولية )موطن رياضة الس���يارات في الش���رق األوس���ط( 
الس���تضافة مهرج���ان بابك���و البحري���ن للج���ي ت���ي GT ينطل���ق م���ن خالله ع���دد من 
الس���باقات والفعالي���ات الذي س���يقام ف���ي يومي 30 نوفمب���ر و1 ديس���مبر، وأبرزها 

بطولة جي تي لألمم.

كأس  م���ن  األول���ى  النس���خة  وُأقيم���ت 
العال���م ل� “جي ت���ي” في 2015 على حلبة 
م���اكاو التاريخي���ة، فف���ي ظ���ّل اقتص���ار 
المنافسة في هذا الكأس على السائقين 
أصحاب التصنيفين الذهبي والبالتيني، 
واستخدام صيغة غير تقليدية لسباقات 
“ج���ي ت���ي”، فق���د رغب���ت “في���ا” بإضافة 
ح���دث إل���ى تقويمها للس���ائقين أصحاب 
التصنيفي���ن البرون���زي والفض���ي، والذي 

يتماش���ى عن قرب مع سباقات “جي تي 
3” االعتيادية التي تمتّد س���اعة واحدة. 
وسُتقام النسخة األولى من هذا الحدث 
كأس “ج���ي ت���ي” لألم���م - والت���ي يت���ّم 
تنظيمها بالتعاون مع مجموعة س���تيفان 
راتي���ل )اس آر أو( واالتح���اد البحرين���ي 
لرياضة الس���يارات - على حلبة البحرين 
الدولي���ة، موط���ن رياضة الس���يارات في 

الشرق األوسط.

كأس GT لألمم األبرز بمهرجان بابكو

اتحاد الكرة - اللجنة اإلعالمية

قدم���ت ش���ركة إبراهي���م خلي���ل كان���و رعايته���ا لمس���ابقة كأس جالل���ة المل���ك 
ومس���ابقة دوري ناص���ر بن حم���د الممتاز لكرة القدم للموس���م الرياضي 2018/ 

.2019

وقد أع���رب رئيس االتح���اد البحريني 
لكرة القدم الش���يخ علي بن خليفة بن 
أحم���د آل خليف���ة عن تقديره لش���ركة 
دعمه���ا  عل���ى  كان���و  خلي���ل  إبراهي���م 
المس���ابقين، مؤك���دا أن ه���ذه الرعاي���ة 
ه���ي امت���داد حقيق���ي لرؤي���ة الش���ركة 
في تحقيق أعلى معدالت النجاح في 
مس���ألة تعزيز الش���راكة المجتمعية مع 
الجه���ات األهلي���ة الس���يما االتح���ادات 
الرياضية، والذي من ش���أنه أن يس���هم 
في دعم عجلة التق���دم واالزدهار في 
قطاع الشباب والرياضة، ويدفع الفرق 
الرياضي���ة لتقديم أفضل المس���تويات 
الت���ي تنعك���س عل���ى أدائه���م وتط���ور 
المسابقات المحلية، بما يعود بالفائدة 

الكبيرة عل���ى المنتخبات الوطنية في 
الظهور المش���رف، وتحقي���ق مزيد من 
اإلنج���ازات ف���ي مختلف المش���اركات، 
مضيفا أن رعاية شركة إبراهيم خليل 
كانو للمس���ابقتين س���يزيد م���ن عوامل 
نج���اح هاتين المس���ابقتين بم���ا يخدم 
تطلعات اتحاد الكرة لمواصلة الخطط 
بالك���رة  للنه���وض  الهادف���ة  والبرام���ج 
البحريني���ة، وبم���ا يتواف���ق م���ع رؤي���ة 
سمو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممث���ل جاللة الملك لألعم���ال الخيرية 
المجل���س  رئي���س  الش���باب  وش���ؤون 
رئي���س  والرياض���ة  للش���باب  األعل���ى 
اللجن���ة األولمبي���ة البحريني���ة، رئي���س 
اللجن���ة المنظمة العليا لمس���ابقة كأس 

جالل���ة الملك؛ لدع���م تطوي���ر وارتقاء 
لعب���ة كرة الق���دم، والذي يحقق الهدف 
الرئيس من رؤية سموه، والذي يرتكز 
على تش���كيل منتخ���ب قوي قادر على 
المنافس���ة والوص���ول لمونديال كأس 

العالم.

علي بن خليفة

علي بن خليفة: الرعاية ستس��هم في نجاح المس��ابقتين

“إبراهيم كانو” ترعى مسابقات الكرة

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

تقي���م لجنة الح���كام التابعة لالتح���اد البحريني لكرة الس���لة عدًدا 
م���ن المحاضرات النظري���ة والتدريبات العلمي���ة والفنية للطواقم 
التحكيمية، تحت إشراف المراقب الدولي فاضل غلوم وبحضور 
نائ���ب رئي���س اللجن���ة عبدالرضا قرب���ان، وذلك في فت���رة التوقف 

الحالية للمسابقات السالوية.
وج���اءت الورش والمحاضرات التي أقيمت بش���كل منتظم خالل 
األس���ابيع الماضية، ضمن الخط���ة الفنية للجنة الح���كام والرامية 

إلى تطوير حكام كرة السلة.
وقدم المراقب الدولي فاضل غلوم سلسلة من المحاضرات والورش 
التدريبي���ة للح���كام عن التحديث���ات الجديدة الت���ي اعتمدها االتحاد 
البحريني لكرة السلة واالتحاد الدولي للعبة والخاصة بمباريات كرة 
الس���لة األمر ال���ذي يمثل زيادة ف���ي خبرات الح���كام وتثقيفهم حول 
مس���تجدات النظام التحكيمي في كرة الس���لة بما يس���اهم في تعزيز 

قوة الحكام ودرايتهم الفنية ويقلل من نسبة األخطاء.

ويمنح االتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ  «
عيسى بن علي آل خليفة أولوية للحكام ويحرص دائًما االتحاد 
على وضع الخطط الكفيلة بتطويرهم من خالل االهتمام بهم 

والعمل على تطوير مهاراتهم باعتبارهم عنصًرا رئيسا في 
تطوير كرة السلة البحرينية وشريًكا أساسا فيها.

زيادة الخب��رات والتثقيف بمس��تجدات النظام التحكيمي

محاضرات نظرية وعملية لحكام السلة

محمد الدرازي

جانب من المحاضرات



خس����ر منتخبن����ا الوطن����ي األول لكرة الس����لة مباراته األخيرة في ال����دور التمهيدي للبطول����ة العربية ال�23 لمنتخبات كرة الس����لة أمام 
اإلمارات بنتيجة 83-80.

وأقي����م اللق����اء بينهم����ا أمس ف����ي العاصمة المصري����ة القاهرة التي تس����تضيف البطولة على الصال����ة المغطاة رق����م 2 التابعة لمجمع 
الص����االت ف����ي اس����تاد القاهرة الدولي م����ن 7 ولغاية 16 نوفمبر الجاري وبمش����اركة 5 منتخبات عربية، علًم����ا أن منتخبنا خاض لقاء 
األمس وهو ضامن التأهل لنصف النهائي وضامن للمركز الثاني أيًضا، إذ لم تؤثر هذه الخس����ارة على موقفه تماًما، وجاءت نتائج 

األوقات األربعة في المباراة كالتالي: 17-25 لمنتخبنا، 14-22 لإلمارات، 19-25 لمنتخبنا، و16-25 لإلمارات.

وأصبح ترتيب المنتخبات بعد نهاية الدور 
التمهي����دي كالتالي: مصر 8 نقاط، منتخبنا 
والجزائ����ر 6 نقاط لك����ن منتخبنا ثانًيا كونه 
المباش����رة،  المواجه����ات  بف����ارق  يتف����وق 
الس����عودية واإلم����ارات 5 نق����اط والتف����وق 
س����عودي بفارق المواجهات، فيما سيلتقي 
ف����ي نصف النهائي غ����ًدا الخميس منتخبنا 
م����ع الجزائ����ر وكذل����ك المنتخ����ب المص����ري 
والفائ����زان  الس����عودية،  م����ع  المس����تضيف 
س����يلعبان النهائي يوم الجمعة والخاسران 

سيلعبان على المركزين الثالث والرابع.

الربع األول

دخ����ل منتخبن����ا المب����اراة بواي����ن تش����يزم، 
محمد أمير، مصطفى حس����ين، أحمد عزيز 
ومحم����د كوي����د ، بينم����ا بدأه����ا اإلماراتيون 
بط����ال النعيم����ي، صال����ح خليف����ة، جاس����م 
المعزمي، قيس الشبيبي وراشد الزعابي. 
وب����دأ منتخبن����ا المب����اراة بلع����ب هجوم����ي 
س����ريع أربك حس����ابات الدف����اع اإلماراتي، 
إذ كان����ت التح����ركات مجدي����ة ف����ي البداية 
صعبت من مهمة مراقبة الاعبين، وسجل 
ف����ي  كوي����د وعزي����ز ثاثيتي����ن س����ريعتين 
البداية مستغلين انفتاح الدفاع اإلماراتي، 
وبالتالي تقدمنا 10 مقابل 6، إذ كنا بحاجة 
لتحسين الجوانب الدفاعية أيًضا، فدفاع 
رج����ل لرج����ل ل����م يك����ن ُمحكًما كم����ا يجب، 
وكان منتخبن����ا هو المتقدم باس����تمرار في 
ه����ذا الرب����ع ولج����أ إليص����ال الكرات أس����فل 
الس����لة ألمي����ر وتش����يزم وهو الوض����ع الذي 
جعلن����ا نتق����دم 13-18 بعد م����رور 7 دقائق 
لكن دفاعنا سمح لإلماراتيين بالعودة -18

17، ودخل مزمل أمير بدًل لشقيقه محمد 
قبل دقيقة ونصف، وس����جل مزمل ثاثية 
رائع����ة في آخر ثاني����ة لينتهي الربع 25-17 

لمنتخبنا.

الربع الثاني

غي����ر منتخبن����ا التش����كيلة في بداي����ة الربع 
الثان����ي، إذ أش����رك الم����درب كا م����ن مزمل 
أمير، أحمد ال����درازي، محمد بوعاي، علي 
ش����كرهللا وس����يد محمد حميد الذي دش����ن 
نق����اط منتخبن����ا ف����ي ه����ذا الرب����ع بثاثي����ة 

وأتبعه����ا بنقطتي����ن لنتق����دم 19-30، ولعب 
منتخبن����ا بطريق����ة دفاع المنطق����ة في هذا 
الربع مع التحرك السريع مع الكرة، وإجبار 
الثاثي����ات  تصوي����ب  عل����ى  اإلماراتيي����ن 
والت����ي ل����م يكون����وا موفقي����ن فيه����ا ولذلك 
طل����ب مدربه����م المني����ر ب����ن حبي����ب وقًت����ا 
مس����تقطًعا ف����ي منتص����ف الرب����ع والنتيجة 
ل����م  ذل����ك  لك����ن  منتخبن����ا،  لصال����ح   35-27
ُيغير من الواقع ش����يًئا ف����ي البداية، إذ ظل 
منتخبن����ا محكًم����ا للجوان����ب الدفاعية، مع 
التحك����م في الجان����ب الهجومي من خال 
التنوي����ع الواضح لصانع األلع����اب الدرازي، 
وش����هدت الدقيقتين األخيرتي����ن انتفاضة 
إماراتية بقي����ادة الزعابي، ولذلك أصبحت 
النتيج����ة 35-39، ودخ����ل أحم����د ب����ن دينة 
ومحم����د أمير وخ����رج بوعاي وش����كرهللا، 
وصام منتخبنا عن التس����جيل لما ُيقارب 3 
دقائق وهو الوضع الذي سمح لإلماراتيين 

بالعودة وإنهاء الربع بالتعادل 39-39.

الربع الثالث

ضم����ت تش����كيلة البداي����ة ف����ي ه����ذا الرب����ع 
أمي����ر،  محم����د  تش����يزم،  واي����ن  لمنتخبن����ا 
كوي����د، أحم����د عزي����ز وال����درازي، وانخفض 
التسجيل بش����كل واضح من الجانبين في 
أول دقيقتين، إذ لم تش����هدا سوى تسجيل 
نقطتين من منتخبنا؛ نظًرا للقوة الدفاعية 
ف����ي الفريقي����ن وهو ما أجب����ر الهجوم على 
ارت����كاب األخط����اء، لكن س����رعان م����ا تقدم 
اإلم����ارات 43-46 وه����و التق����دم الثاني لهم 
بع����د التق����دم ف����ي أول الثواني فق����ط، ورد 
تش����يزم بثاثيتين سريعتين ليعود األحمر 
لقيادة المباراة 46-49، ومع تطبيق اللعب 
الهجوم����ي الس����ريع لمنتخبن����ا فقد وس����عنا 

الف����ارق إلى 48-54 قبل 4 دقائق من نهاية 
الرب����ع وطل����ب الم����درب اإلمارات����ي الوقت 
المستقطع، ودخل مصطفى بدًل من أحمد 
عزي����ز، ثم في آخر دقيقة اش����ترك بن دينة 
الف����ارق  اإلماراتي����ون  وقل����ص  وش����كرهللا، 
لنقطتي����ن بعد تمي����ز الش����بيبي، لكن مزمل 
أحرز ثاثية وأتبعه سيد محمد بنقطتين؛ 

لينتهي الربع 58-64 لمنتخبنا.

الربع األخير

دخ���ل منتخبنا ه���ذا الربع بعلي ش���كرهللا، 
س���يد  حس���ين،  مصطف���ى  أمي���ر،  مزم���ل 
محمد وبن دين���ة الذي برز كثيًرا في أول 
دقيقتين مسجًا 6 نقاط وواصلنا التقدم 
62-70، وم���ع تألق مزمل ف���ي “الريباوند” 
وزاد الف���ارق إل���ى 62-72 ليطل���ب مدرب 
اإلمارات الوقت المستقطع بعد 3 دقائق.

وهذه المرة طلب مدرب منتخبنا وقتين 
مس���تقطعين بعد الس���تعجال الهجومي 
والنتيجة تش���ير إل���ى 65-72 ثم 76-75، 
وبلغت اإلثارة ذروتها بعد تقدم اإلمارات 
76-79 قب���ل دقيقتي���ن م���ن النهاية، ورد 
األحم���ر ب���� 4 نقاط م���ن بوع���اي ومزمل 
وس���جل   ،80-79 للتق���دم  وعدن���ا  أمي���ر 
وع���اد  لإلم���ارات  نقطتي���ن  الش���بيبي 
منتخب باده للتقدم 80-81 واس���تعجل 
وس���جل  ثاثي���ة  رمي���ة  ف���ي  مصطف���ى 
الش���بيبي أيًض���ا نقطتي���ن م���ن رميتي���ن 
لتصب���ح النتيجة إماراتية 80-83 وس���ط 
احتجاجات عل���ى التحكيم من منتخبنا، 
وطل���ب رمض���ان الوقت المس���تقطع قبل 
25 ثاني���ة من النهاية، وضاعت ثاثيتين 
جديدتي���ن لمصطف���ى؛ لتنته���ي المب���اراة 

إماراتية 83-80.

القاهرة - حسين الدرازي )تصوير - أحمد المحاري(

ل��ل��ج��زائ��ر االس����ت����ع����داد  وال����ي����وم  ال���ج���م���ي���ع..  ع���ل���ى  ال���ج���ه���د  وزع  رم����ض����ان 

“أحمر السلـة” يخسر أمام اإلمـارات في العربيـة

جانب من لقاء منتخبنا أمس
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ظهور متميز لمزمل

انطالق���ا م���ن الواج���ب الوطن���ي ودورها األساس���ي ف���ي رعاية االتح���ادات الرياضي���ة ودعم المنتخب���ات الوطني���ة، أعلنت اللجن���ة األولمبية 
البحريني���ة إط���الق حمل���ة جماهيرية وإعالمية لدعم منتخبنا الوطني األول لكرة القدم في بطولة كأس آس���يا التي س���تقام بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة من 5 يناير لغاية 1 فبراير 2019 بالشراكة والتعاون مع االتحاد البحريني لكرة القدم.

وأكد األمين العام المس���اعد للمجلس األعلى 
للجن���ة  الع���ام  األمي���ن  والرياض���ة  للش���باب 
األولمبي���ة البحرينية عبدالرحمن عس���كر أنه 
انطاق���ا من مس���ؤولية اللجن���ة األولمبية في 
دع���م التح���ادات الرياضي���ة وتوفي���ر جمي���ع 
أشكال المساندة للمنتخبات الوطنية شرعت 

اللجن���ة األولمبية ف���ي إعداد خط���ة متكاملة 
إلط���اق حمل���ة جماهيرية وإعامي���ة داعمة 
ل���� “األحم���ر” ف���ي كأس آس���يا بالتع���اون م���ع 
اتح���اد الك���رة ومختل���ف مؤسس���ات القط���اع 
العام والخاص س���يتم اإلع���ان عن تفاصيلها 

الكاملة في الفترة المقبلة.

وأش���ار األمي���ن الع���ام أن اللجن���ة األولمبي���ة 
س���تبحث مختل���ف الوس���ائل والس���بل لعملية 
نق���ل الجماهي���ر إلى دول���ة اإلم���ارات العربية 
المتح���دة لمس���اندة المنتخ���ب ف���ي مش���واره 
اآلس���يوي بما يكف���ل توفير حش���د جماهيري 
يؤازر المنتخب، كما ستقوم اللجنة األولمبية 

بإطاق حملة إعامية في الصحف ووسائل 
التواص���ل الجتماع���ي والتلفزي���ون وجمي���ع 
المنصات اإلعامي���ة المتاحة لدعم المنتخب 

بالتنسيق مع اتحاد الكرة.
وأض���اف عس���كر “إنن���ا حريص���ون عل���ى دعم 
البطول���ة  ف���ي  كامل���ة  بص���ورة  المنتخ���ب 
اآلس���يوية، وس���نقف إل���ى جانب���ه؛ م���ن أج���ل 
تحقيق النتائج المتميزة وسنقدم المبادرات، 
والت���ي م���ن بينه���ا نق���ل الجماهي���ر البحرينية 

إل���ى دولة اإلمارات العربية الش���قيقة؛ تقديرا 
وعرفانا بدور الجماهير البحرينية وتواجدها 
المهم في المباريات. وسنقوم بتشكيل لجنة 
مش���تركة مع التحاد لوضع آلية مناسبة لنقل 

الجماهير”.
وأوضح عس���كر أن تلك المب���ادرة هي امتداد 
للمب���ادرات الت���ي أطلقته���ا اللجن���ة األولمبي���ة 
ب���ن حم���د آل  ناص���ر  الش���يخ  برئاس���ة س���مو 
خليف���ة لدعم المنتخبات الوطنية، ومن بينها 

منتخ���ب ك���رة الق���دم، وال���ذي يحظ���ى بدعم 
واهتمام كبير من جانب س���موه الذي يس���عى 
إل���ى الرتقاء بالك���رة البحرينية عبر سلس���لة 

من المبادرات.

“األولمبية” تطلق حملة جماهيرية لدعم األحمر بكأس آسيا
ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

عبدالرحمن عسكر

على الرغم من أنه لم يخض سوى 17 دقيقة، إال أن واين تشيزم كان هداًفا  «
لمنتخبنا باألمس مسجًل 17 نقطة، فيما كان الشاب مزمل أمير أحد أهم 

الفوائد لألحمر في هذه البطولة وسجل باألمس 15 نقطة، وبقية النقاط جاءت 
من سيدمحمد حميد االكتشاف الجديد كذلك وسجل 13 نقطة، محمد كويد )9 
نقاط(، أحمد عزيز )7 نقاط(، أحمد الدرازي وأحمد بن دينة )6 نقاط لكٍل منهما(، 

محمد بوعلي )3 نقاط( ومصطفى حسين ومحمد حمودة )نقطتين لكٍل 
منهما(. وبالنسبة للثلثيات فقد صوب منتخبنا 32 وسجل 8 فقط بمعدل 
25 %، وجاءت الثلثيات عبر مزمل )رميتان( ومثلهما لتشيزم، والبقية عبر 

سيدمحمد حميد، محمد كويد، أحمد عزيز والدرازي.

تشيزم هداف منتخبنا.. وظهور متميز لمزمل

بات من الُمحتمل وبشكل وارد بقوة تغيير موعد انطلق مباراة منتخبنا مع  «
الجزائر غًدا الخميس في نصف النهائي، إذ كان محددا لها سلًفا في الجدول 

أن تبدأ الساعة 8 بتوقيت البحرين على أن يلعب متصدر الدور التمهيدي 
المنتخب المصري مع السعودي الساعة السادسة، ولكن وبطلب من 

المصريين؛ كونهم مستضيفي البطولة فقد طلبوا أن تكون مباراتهم الثانية 
وتتحول مباراة األحمر لتنطلق عند السادسة، وهذا األمر سيتم تأكيده اليوم.

احتمال تغيير موعد نصف النهائي واليوم التأكيد

يبذل اختصاصي العلج الطبيعي لمنتخبنا الوطني لكرة السلة الصربي ماركو  «
جهوًدا رائعة للغاية أثناء تأدية واجبه اليومي في علج اللعبين وتهيئتهم 

للمباريات باإلضافة الستشفائهم بعد لقاءات البطولة، وتتحول غرفته 
الشخصية إلى مقر للعلج الطبيعي في الفندق ويتوافد عليها اللعبون 

باستمرار، وهم يحتفظون بعلقات قوية معه؛ نظًرا لتزامنه معهم في العديد 
من البطوالت والمعسكرات الخارجية.

وماركو عاشق وبجنون لفريق النجم األحمر الصربي، إذ ظل سعيًدا أليام عدة  «
بعد أن فاز فريقه على ليفربول في دوري أبطال أوروبا الثلثاء الماضي.

جهود واضحة الختصاصي العالج الطبيعي ماركو

نظًرا ألن مباراة  «
األمس لم تكن تؤثر 

إطلًقا على مصير 
منتخبنا ووضعه في 

بلوغ نصف النهائي 
ومواجهته فيه 

للمنتخب الجزائري، 
فقد لجأ الجهاز 
الفني لمنتخبنا 
بقيادة المدرب 

سلمان رمضان إلى 
توزيع الجهد على 

جميع اللعبين عبر 
إشراكهم جميعهم 

في المباراة؛ من أجل 
ضمان عدم إرهاق 

أي العب، كون مباراة 
نصف النهائي غًدا 
ومنتخبنا سيرتاح 

يوم واحد فقط بينما 
راحة الجزائريين 

يومين، وسيخوض 
األحمر اليوم تدريًبا 

إعدادًيا مهًما 
لموقعة الجزائر.

رمضان أشرك الجميع ولم ُيرهق العبيه

تشيزم هداف منتخبنا

ماركو أثناء قيامه بمهامه اليومية مع اللعبين
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مجريات اللقاء

بداية قوية لصال���ح أم الحصم الذي أخذ 
األفضلي���ة ف���ي األداء والتق���دم بالنتيجة 
مس���تفيدا من تألق حارسه حمد الشمالن 
ونجاع���ة هجوم���ه ف���ي األجنح���ة لعل���ي 
عبدالرب وعلي شعيب والتصويب لخالد 
دليم وحس���ين علي، وسط ربكة في أداء 
العبي الدير وش���د األعصاب فيما بينهم. 
مضت الدقائق وتحسن أداء الدير بنزول 
الحارس عمران محمد الذي برع بتصديه 
للك���رات، ولحس���ن التصرف ف���ي الجانب 
الجن���اح  بتفعي���ل  والهجوم���ي  الدفاع���ي 

محمد عبدالهادي والعب الدائرة عيس���ى 
مش���اخيل؛ ليعود الدي���ر للنتيجة والتقدم 
وسط أخطاء وإضاعة الكرات من العبي 

أم الحصم ليخرج متخلفا بفارق هدف.
وف���ي الش���وط الثان���ي، ارتفع رت���م األداء 
وأصب���ح اللع���ب س���جاال بينهم���ا وأعط���ى 
جم���اال للق���اء وللحاضري���ن، حينه���ا تقدم 
الدي���ر من خ���الل النصف األول بس���واعد 
محمد ميرزا وحسن مدن والجناح أحمد 
زهي���ر؛ ليعود بعدها تدريجي���ا أم الحصم 
دلي���م  وخال���د  عب���اس  عل���ي  عب���ر  للق���اء 
وانطالقات علي عبدالرب وس���ط إضاعة 

العبي الدير لكرات متتالية.

س���ارت الدقائ���ق العش���ر األخي���رة مثي���رة 
ف���ي  ومتقارب���ة  األداء  ف���ي  ومتكافئ���ة 
بحارس���ه  نج���ح  الدي���ر  أن  إال  النتيج���ة 
عم���ران وخب���رة محم���د مي���رزا هجومي���ا 
بالتس���جيل وصناع���ة الك���رات ف���ي إنهاء 

األمور لصالحه.
وبرز في الدير تهديفيا محمد عبدالهادي 
)6 أهداف( وأحمد زهير )5 أهداف(، وفي 
أم الحصم حسين علي )6 أهداف( وخالد 

دليم )5 أهداف(.

النجمة والبحرين

انتصارات���ه  مسلس���ل  النجم���ة  واص���ل 

بعدما اكتس���ح البحرين )21/  40( بعدما 
انته���ى الش���وط األول لصالح���ه أيض���ا 

 .)18  /11(
وبذلك أصبح رصيد الرهيب 12 نقطة 
م���ن 4 مباريات والبحرين صار رصيده 
 5 التوال���ي  عل���ى  الخامس���ة  بخس���ارة 
نق���اط. م���ع العل���م أن النجم���ة يمتل���ك 
مب���اراة مؤجل���ة س���يخوضها األس���بوع 

المقبل أمام االتحاد.
وب���رز ف���ي النجم���ة تهديفيا عل���ي عيد 
وحس���ن ش���هاب بتس���جيل كل منهما 8 
أهداف، وفي البحرين أحمد يوس���ف 5 

أهداف وحسين مدن 4 أهداف.

الدير يكسب مواجهة أم الحصم
ال��ي��وم االت���ف���اق  ي��واج��ه  وال��ش��ب��اب  ال��ب��ح��ري��ن..  يكتسح  ال��ن��ج��م��ة 

نادي البحرين للتنس

واص���ل الثنائ���ي محمد وحمد 
عبدالعال تألقهما في مس���ابقة 
زوج���ي التنس الس���وبر، ضمن 
“جيب���ك”  بطول���ة  منافس���ات 
المفتوح���ة ف���ي التن���س، التي 
ينظمها ن���ادي البحرين للتنس 
من 7 إل���ى 19 نوفمبر الجاري 
برعاية شركة الخليج لصناعة 

البتروكيماويات.
وتأه���ل األخوان محمد وحمد 
له���ذه  النهائ���ي  قب���ل  لل���دور 
المس���ابقة القوية، بعد فوزهما 
في ال���دور األول على الثنائي 
جي���ك به���ول ون���ادر عبدالعال 
بنتيجة 3-6 و2-6 ثم فوزهما 

أمس على الثنائي عبدالرحمن 
جناحي وأمير أس���يك بنتيجة 
3-6 و4-6؛ ليضربا موعًدا يوم 
الجمع���ة المقب���ل م���ع الثنائ���ي 
الفلبيني جنج���ي وجيس في 
الخطوة األخيرة في طريقهما 
للمب���اراة النهائية واللعب على 
نف���س  وإل���ى  البطول���ة،  كأس 
الدور تأهل الثنائي البحريني 
العمان���ي المك���ون م���ن إلياس 
عبدالرض���ا ويون���س الرواحي 
عل���ى  أم���س  فوزهم���ا  بع���د 
الثنائ���ي عب���د اللطي���ف محمد 
وأحم���د جناح���ي بنتيجة 6-4 

و6-4.

وضمن برنامج مباريات اليوم تقام مساء اليوم مباريات الدور  «
ربع النهائي لمسابقة فردي السوبر أهمها لقاء الهولندي 

هيدي سيلس مع حمد عبدالعال ولقاء البيالروسي أنطون مع 
عبدالرحمن جناحي ولقاء خالد الموسوي مع حسن عبدالرضا.

تألق الثنائي عبدالعال في بطولة “جيبك”
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النصــــــر يسقـــــط البسيتيـــــن بصعــوبـــــة
جمرة بني  ي��واج��ه  ودارك��ل��ي��ب  ع��ال��ي..  يالقي  النجمة 

ف���ي مباراة اس���تمرت 5 أش���واط وامت���دت لحوالي س���اعتين، حقق النص���ر انتصاًرا صعبا على حس���اب 
البس���يتين بنتيجة 3/   2 في المواجهة االفتتاحية التي جمعتهما مس���اء أمس الثالثاء ضمن منافس���ات 
الجول���ة األول���ى لدوري الدرجة األولى للك���رة الطائرة والتي أقيمت على صالة االتحاد بمدينة عيس���ى 

الرياضية؛ ليخطف النصر أول نقطتين فيما حصد البسيتين نقطة واحدة.

وف���از البس���يتين بالش���وط األول 25/   19، ليخط���ف 
البس���يتين  يع���ود  أن  قب���ل   ،12   /25 الثان���ي  النص���ر 
للظفر بالثالث 25/   20، لكن النصر عاد لينتزع الرابع 

25/   22 وينهي الفاصل لصالحه 15/   11.
وأدار المب���اراة طاق���م الح���كام المكون م���ن الدولي 
األول أحمد عبدالعال والدولي الثاني جعفر المعلم.
المب���اراة  أن يحس���م مجري���ات  النص���ر  واس���تطاع 
لصالح���ه بفض���ل حوائ���ط الص���د والت���ي ب���رز فيه���ا 
خ���اض  ال���ذي  أعال���ي  كم���ال  المغرب���ي  المحت���رف 
مواجهت���ه األولى مع النص���ر، كما كان لخبرة صبيح 
إبراهي���م دور كبي���ر ف���ي ترجيح كفة فريق���ه بتألقه 
ف���ي الهجوم ف���ي معظم فترات المباراة س���واء من 

مركزي 4 أو 5 بالمنطقة الخلفية، أما البسيتين فقد 
وقع في سلس���لة م���ن األخطاء منها ع���دم تخليص 
الك���رات الهجومي���ة ف���ي أوق���ات حرج���ة ع���دة م���ع 
أخطاء االس���تقبال، خصوصا من مب���ارك الحايكي؛ 
ليتلقى الفريق أول خس���ارة رغم أنه قدم أداء جيد 

وكان قريبا من تحقيق الفوز.

مباريات اليوم

تس���تمر منافس���ات الجول���ة األول���ى ل���دوري الك���رة 
الطائ���رة عندم���ا يلتقي اليوم األربع���اء النجمة أمام 
عال���ي الس���اعة 6 مس���اء، فيم���ا يلتق���ي بالمواجه���ة 
الثاني���ة داركلي���ب أم���ام بن���ي جم���رة الس���اعة 7:30 

مساء وذلك على صالة االتحاد.
في المواجهة األولى لن تكون مهمة النجمة س���هلة 
إطالقا لتجاوز عقبة عالي الذي حقق المركز الثالث 
والميدالي���ة البرونزية في كأس االتحاد، وما يضمه 
الفري���ق بقيادة المدرب الوطن���ي محمود العابد من 
عناص���ر ب���ارزة ف���ي مقدمتها حس���ن عقي���ل ضارب 
مركز 4 والذي س���يلعب ضد فريقه الس���ابق الموسم 
الماض���ي، وزميل���ه أحم���د عيس���ى، وزهي���ر عب���اس 

وأحمد عبدالحسين وبقية العناصر.
أم���ا النجم���ة بقي���ادة الم���درب مش���عل ترك���ي فإن���ه 
يدخ���ل بأفضلي���ة للتف���وق عل���ى منافس���ه باالعتماد 
عل���ى كوكبة النجوم لديه وفي مقدمتهم المحترف 
البرازيل���ي ماثي���ون وصان���ع األلع���اب عم���اد س���لمان 
وحس���ن جعفر وحس���ين الجش���ي بمركز 3 والليبرو 
صادق هرونة بجانب الدولي يوسف خالد وجاسم 

تركي بمركز 4.

النصر تخطى عقبة البسيتين

اليوم نهائي كأس المراكز الشبابية
طم���وح��ات الزالق تصط��دم بع��زيم�ة أب��وق��وة

ُيس���دل الس���تار الي���وم )األربعاء( على مس���ابقة كأس المراك���ز الثانية لكرة القدم التي تنظمها وزارة ش���ؤون الش���باب 
والرياضة؛ انس���جاًما مع رؤية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة الرامية إلى زيادة نس���بة البرامج 
الموجهة إلى الشباب البحريني وتنفيذها بصورة مستمرة طوال العام، وهو األمر الذي يتوافق مع سياسات المجلس 
األعلى للش���باب والرياضة في إش���راك الش���باب في برامج متنوعة بمختلف المجاالت واس���تراتيجية وزارة ش���ؤون 

الشباب والرياضة برئاسة هشام الجودر في تعظيم دور المراكز الشبابية واألندية الوطنية في احتضان الشباب.

ويلتق���ي ف���ي المب���اراة النهائية التي س���تقام عند الس���اعة 
6:15 من مس���اء اليوم فريقا مركز ش���باب أبوقوة ومركز 
ش���باب ال���زالق، إذ س���تقام المب���اراة عل���ى اس���تاد الن���ادي 

األهلي.
وكان فري���ق مرك���ز ش���باب أبوقوة ق���د تأهل إل���ى المباراة 
النهائي���ة بع���د ف���وزه ف���ي ال���دور نص���ف النهائ���ي ب���ركالت 
الترجي���ح ب� 7 أهداف مقاب���ل 6 أهداف إثر التعادل بهدف 

لمثله في شوطي المباراة.

بينما تأهل فريق مركز شباب الزالق إلى النهائي إثر فوزه 
ف���ي مباراة الدور نصف النهائي على بطل مس���ابقة دوري 
المراك���ز الش���بابية فري���ق نادي ب���وري به���دف دون مقابل 
سجله بعد 9 دقائق من انطالق الشوط الثاني وتمكن من 

المحافظة عليه حتى النهاية.
ويق���ود فريق مركز ش���باب أبوقوة مدربه للموس���م الثاني 
عل���ى التوال���ي علي عباس في مس���ابقتي ال���دوري وكأس 
المراكز الش���بابية وأجرى بعض التغييرات على تش���كيلته 

في المباريات األخيرة.
ويقود فريق مركز ش���باب الزالق مدربه غسان الكوهجي 
للموسم الثاني على التوالي أيًضا ويستند على مجموعة 

متميزة في خطي المنتصف والهجوم.

من منافسات البطولة

اللجنة اإلعالمية

حسن علي

الدير
أم الحصم

النجمة
البحرين

26
24 

40
21 

تمهيدي 
دوري اليد

علي مجيد )تصوير: رسول الحجيري(

كس���ب فريق الدير مواجهة نظيره أم الحصم بفارق وبنتيجة )24/  26( في المباراة التي جمعتهما أمس لحس���اب الجولة الخامس���ة من الدور التمهيدي لدوري أندية الدرجة األولى لكرة اليد. وكان الش���وط األول قد 
انتهى بتقدم الدير )11/  12(، وبذلك أصبح رصيده 12 نقطة، فيما صار رصيد أم الحصم بخسارته الثانية 9 نقاط.

من لقاء الدير وأم الحصم

تختتم منافسات الجولة اليوم بإقامة مباراتين، األولى تجمع االتحاد  «
وسماهيج في تمام الساعة 5:30، وفي الثانية يواجه الشباب نظيره 

االتفاق عند الساعة 7.

ويبرز اللقاء الثاني هذا المساء في ظل وجود العناصر المميزة  «
بصفوفهما وبغيتهما تحقيق الفوز وتعويض الخسارة التي منيا بها 
بالجولة السابقة. الشباب يمتلك )8 نقاط( واالتفاق )6 نقاط(، والفوز 

سيعطيهما دفعة للتقدم لألمام قبل توقف المنافسات.

وفي اللقاء األول، يطمح سماهيج ألن يحقق الفوز الثاني على  «
التوالي والوصول للنقطة التاسعة، وفي المقابل الزال االتحاد )4 

نقاط( يبحث عن الفوز األول بعدما نجح في تحقيق التعادل بالجولة 
السابقة.

مباريات اليوم 

في اللقاء الثاني يتطلع داركليب المنتشي بلقب بطولة كأس االتحاد لتخطي عقبة بني جمرة خصوصا  «
أن الكفة تميل لصالح األول في ظل فارق المستوى واإلمكانات الفنية. 

داركليب بقيادة المدرب البرازيلي لوشيانو يعتمد على العبا الخبرة صانع األلعاب محمود حسن وضارب  «
4 محمد يعقوب وضاربا االرتكاز ايمن عيسى وحسن عباس والليبرو علي خير الله. أما بني جمرة بقيادة 

المدرب حسن علي فإنه تشكيلته تضم علي حمزة وصانع األلعاب محمد الفردان وعلي محمد علي 
وحسين عبدالجبار.



دعم جاللة الملك

أكد س���مو الش���يخ خالد بن حمد أن بطولة 
بات���ت  المختلط���ة  القت���ال  لفن���ون  العال���م 
وس���يلة مثالي���ة للترويج لمملك���ة البحرين 
واإلنج���ازات التنموي���ة والحضري���ة الت���ي 
حققته���ا ف���ي العه���د الزاه���ر لعاه���ل البالد 
صاح���ب الجالل���ة المل���ك حمد بن عيس���ى 
آل خليف���ة إضافة إلى اإلنج���ازات الكبيرة 
الت���ي حققه���ا منتس���بو الحرك���ة الش���بابية 

والرياضية البحرينية.

البحرين موطنا لفنون القتال

وبين س���موه أن “مملك���ة البحرين تحظى 
بثقة االتحادات الدولية لتنظيم بطوالتها 
الكب���رى عل���ى أرضه���ا م���ن أج���ل إنجاحها 
انطالق���ة  له���ا  ولتش���كل  زاهي���ة  بص���ورة 
ف���ي  المس���تمر  النج���اح  نح���و  حقيقي���ة 
المس���تقبل، وه���و األمر ال���ذي ينطبق على 
بطول���ة العال���م لفن���ون القت���ال المختلط���ة، 
الت���ي اخت���ارت البحري���ن إلقام���ة البطولة 
عل���ى أرضها لعامي���ن متتاليي���ن؛ رغبة من 
االتح���اد الدول���ي للعب���ة إلنج���اح البطول���ة 

وانتشار اللعبة عالميا”. 

دائرة اهتمام اإلعالم العالمي

وتابع س���موه “من بين أهم البطوالت التي 
تس���تضيفها المملك���ة ف���ي الفت���رة الحالية 
بطول���ة العال���م لفن���ون القت���ال المختلط���ة 
والت���ي وضعت البحرين في دائرة اهتمام 
اإلع���الم العالم���ي وتس���ليط الض���وء عل���ى 
منجزاته���ا المتمي���زة خصوص���ا الرياضية، 
ونح���ن بدورنا نعمل عل���ى تنظيم البطولة 
بص���ورة رائع���ة ونمتل���ك م���ن الخب���رات ما 
يؤهلن���ا لتأمي���ن عوام���ل النج���اح للبطولة 
العالمي���ة؛ ألننا مقتنع���ون تماما أن الجميع 
عل���ى  الملق���اة  المس���ؤولية  حج���م  ي���درك 
عاتق���ه ف���ي ب���ذل كل جه���د ممك���ن لعكس 
الوجه المش���رق للمملكة في هذه المحافل 

الرياضية”.

نسخة البحرين هي األفضل

وأش���ار س���موه إل���ى أن “المتتب���ع لمس���يرة 
ن���زاالت البطول���ة ي���درك تمام���ا أن نس���خة 
النواح���ي  م���ن  األفض���ل  ه���ي  البحري���ن 
كاف���ة، فبعي���دا عن األرق���ام التي كش���فتها 
البطول���ة م���ن حي���ث المش���اركة ونوعيتها 

تب���رز لنا محط���ة جديدة هي المس���تويات 
الكبيرة والمتميزة الت���ي قدمها المقاتلون 
م���ن مختل���ف دول العالم والن���زاالت التي 

رافقت هذا اليوم”.

مشاركة مقاتلي البحرين

مش���اركة  عل���ى  الض���وء  س���موه  وس���لط 
مقاتل���ي البحري���ن ف���ي البطول���ة العالمي���ة 
وقال “منتخ���ب البحرين يمتل���ك مقاتلين 
الخب���رة  م���ن  ولديه���م  وأقوي���اء  أش���داء 
الدولية مما يؤهله���م للتنافس على ألقاب 
يك���ون  أن  إل���ى  نتطل���ع  البطول���ة، ونح���ن 
للبحري���ن نصيب واف���ر من حصة بطوالت 
العال���م م���ع علمن���ا أن البطولة قوي���ة، لكننا 
نثق في ق���درات مقاتلينا وبحرصهم على 

تشريف البحرين”.

الجماهير ودورها 

إل���ى  الرياضي���ة  الجماهي���ر  ودع���ا س���موه 
العالمي���ة  البطول���ة  فعالي���ات  متابع���ة 
واالس���تمتاع بالع���روض الفني���ة المتميزة، 
الت���ي ينتظ���ر أن تش���هدها جراء مش���اركة 
المنتخ���ب  مقاتل���ي  م���ن  مخت���ارة  نخب���ة 

الوطني ومقاتلي دول العالم.

نتائج المواجهات

ف���از الع���ب منتخبنا ش���امل غمبتوف على 
الروماني لورغا كرستيان بفضل السيطرة 
م���ن  الث���الث  الج���والت  ف���ي  الواضح���ة 
دون أن يتلق���ى غمبت���وف ضرب���ات مؤثرة 
مقاب���ل ضربات قوية لغمبتوف لمنافس���ه، 
ولم يبادر كرس���تيان بالهج���وم في الثالثة 

ليكسب غمبتوف اللقاء.
عل���ى  غس���ينوف  م���راد  البحرين���ي  وف���از 
األميرك���ي داريان ويكس ف���ي قتال قوي 
ج���ًدا من���ذ الثوان���ي األولى م���ن الجانبين، 
وب���دأ األميرك���ي ويك���س الجول���ة الثاني���ة 
بق���وة لكن م���راد حاصره لعدم االس���تفادة 
الجس���مانية  وبنيت���ه  الف���ارع  طول���ه  م���ن 
القوي���ة، وع���اد مراد للس���يطرة في الجولة 
الثالث���ة، لك���ن الغريب هو طل���ب األميركي 
ويكس من الجماهير البحرينية التصفيق 
ل���ه وكان واثًقا من الف���وز؛ ليتفاجأ بإعالن 

فوز مراد.
الحس���ن  عبدالرحم���ن  البحرين���ي  وخس���ر 
م���ن البريطاني كرس���تيان لي���روي؛ ليودع 

الحس���ن بطولة العالم، وبكى الحس���ن بعد 
نهاي���ة المب���اراة عندم���ا حيت���ه الجماهي���ر 
منافس���ه  وب���ادر  معنويات���ه،  ورفع���ت 
علي���ه  والتخفي���ف  بتهدئت���ه  كرس���تيان 
وتوجه لش���كر وتحية الجمهور البحريني، 
غازيي���ف  ش���امل  البحرين���ي  واختت���م 
م���ن  بالخس���ارة  البحرينيي���ن  مباري���ات 

الروسي غريغوري في لقاء قوي لم ُيكتب 
فيه النجاح لغازييف.

وحقق العب منتخبنا عبدمناف مغمادوف 
قب���ل  القاضي���ة  بالضرب���ة  س���ريًعا  ف���وًزا 
انتص���اف الجول���ة األول���ى عل���ى األميركي 
كارلوس كاس���ترو لتعلن حك���م اللقاء فوز 

البحريني مغمادوف.

وبرع الع���ب منتخبنا محمد المعماري في 
مبارات���ه أمام الباكس���تاني زيش���ان محمد 
ف���ي الجول���ة األول���ى التي جاءت س���ريعة 
وخالية من التحفظ وش���هدت قتااًل قوًيا، 
وفي الجولة الثانية سيطر المعماري على 
منافس���ه وأس���قطه أرًضا ووجه له لكمات 
قوي���ة ف���ي الوج���ه جعلت���ه يطل���ب وق���ف 
المباراة ويعلن استس���المه قبل أن تنتهي 

الجولة الثانية.
وتأل���ق العب���و منتخبن���ا ف���ي االنتص���ارات 
ف���ي ثاني أيام بطول���ة العالم لفنون القتال 
المختلط���ة، وهذه المرة ع���ن طريق حمزة 
زريرة ضد الصيني زوماتي الذي استسلم 
قبل انقض���اء الجولة الثانية بعد س���يطرة 
م���ن زريرة عب���ر الهجوم الق���وي ومواصلة 
اللع���ب القوي في الثاني���ة، األمر الذي دفع 

زوماتي لالستسالم.
وأكم���ل الع���ب منتخبنا محمد إدريس���وف 
انتص���ارات العب���ي المملك���ة قب���ل التوقف 
للراحة بفوز على الكازاخس���تاني داستان 
أمانغيلدي في مباراة صعبة من 3 جوالت 
اتب���ع فيه���ا إدريس���وف أس���لوب الضغ���ط 
اللتق���اط  لمنافس���ه  المج���ال  ت���رك  وع���دم 
أنفاس���ه، وكان���ت المؤش���رات تدل���ل عل���ى 
فوز إدريس���وف بعد انتهاء الجولة األولى 
لترتف���ع آمال���ه ف���ي الثانية وتتأكد بش���كل 

قاطع في الثالثة.
وب���رع البحرين���ي عب���اس خان وف���از على 
اإليرلن���دي نات���ي إنريت في مب���اراة قوية 
ال���ذي أط���اح  ج���ًدا، خصوًص���ا م���ن خ���ان 
األول���ى  الجولتي���ن  ف���ي  أرًض���ا  بمنافس���ه 
والثاني���ة، وفي الجولة الثالثة حاصر خان 
منافس���ه عند إح���دى زواي���ا الحلبة ووجه 
ل���ه ضربات بالقدم ليوق���ف الحكم المباراة 
بضع ثواٍن، وكان اإليرلندي إنريت متفائاًل 
واحتف���ل بالفوز، لكنه أظهر روًحا رياضية 
عالي���ة وتقّب���ل ق���رار الح���كام وهن���أ خ���ان 
بالف���وز وتوج���ه لتحي���ة الح���كام بح���رارة 

والتقط الصور التذكارية مع خان.
وودع البحريني نايف فكري بطولة العالم 
لله���واة إثر الخس���ارة م���ن الكازاخس���تاني 
أديب���ك كاريغال���ي ال���ذي هاجم بق���وة منذ 
أول���ى  جول���ة  وبع���د  األول���ى،  اللحظ���ات 
متكافئة اس���تطاع فكري إسقاط منافسه، 
وف���ي الثالث���ة حرص أديبك عل���ى الهجوم 

وتحاشي الضربات.

نتائج النزاالت

وفي بقية نتائج النزاالت حققت الكولمبية 
دانيال الفوز على التش���يكية لويكا، وفازت 
المكس���يكية نادي���ة في���را عل���ى الصيني���ة 
زهانغ، أم���ا االيرلندية هلغا فإنها تجاوزت 
خصمته���ا البريطاني���ة ايمري اوم���را، وكذا 
الح���ال م���ع األوكرانية داري���ا التي تفوقت 
عل���ى البريطاني���ة جاك���ي هارب���ر، وحققت 
المقاتل���ة العربية التونس���ية مري���م عابدي 
الف���وز على خصمتها التش���يكية تريزا، في 
حي���ن خس���رت اللبناني���ة الم���ا نص���ري من 
التش���يكية لويزا فاكوفا بنق���اط التحكيم، 
وخس���رت مواطنته���ا جوان���ه س���المة م���ن 
األميركي���ة النيش���ا، وحقق���ت االس���ترالية 
اليسا الفوز على األوكرانية أولها فالكوفا، 
وفازت اإليطالية سكيولي على الرومانية 
داني���ال، وأخي���را حقق���ت االيرلندية بيغلي 

انتصارها على اإليطالية فابيانا.
وف����ي ن����زاالت الرج����ال حق����ق األميرك����ي 
الباكس����تاني  عل����ى  الف����وز  س����تيبنس 
عرف����ان أحم����د، ف����ي حي����ن فاز الروس����ي 
رس����الن س����اتيف على الصيني كيو، وفاز 
البرازيلي كارلوس فراس على االميركي 
ش����ارلز، وتجاوز االسباني انريكي سوسا 
خصم����ه اليابان����ي كوه����ي مايي����دا، وف����از 
القبرص����ي س����تيفانو على الصين����ي وانغ، 
وف����از الجامايك����ي جولي����و عل����ى اللبناني 
رونالد، أما الروماني اداييف فإنه تخطى 
ميلهوالن����د،  النمس����اوي  خصم����ه  عقب����ة 
وف����از البلغاري ديميت����روف على الياباني 
ش����يكيرا، وفاز الروس����ي القوي مغمدوف 
واالوركان����ي  توم����ا،  الس����ويدي  عل����ى 
سانش����يز،  اإلس����باني  عل����ى  دوبك����وف 
وتخطى التش����يكي تيم ها خصمه بوبيا، 
وف����ي نزال ق����وي فاز الجن����وب اإلفريقي 

فرانسيكو ماير على الفرنسي فابيان.
وف���از الروس���ي عمر اش���وب يوس���وزبوف 
ثورنت���ون،  ني���ك  النيوزيلن���دي  عل���ى 
س���انجينكو  بافي���ل  االوكران���ي  وتخط���ى 
اللوكس���مبورغي خوزي���ه، في حين تجاوز 
الياباني موراياما منافس���ه الهندي جامير، 
خصم���ه  عل���ى  ادوراد  األلمان���ي  وتف���وق 
الفنلن���دي  وخس���ر  ساريس���تو،  الفنلن���دي 
سارس���توني أم���ام اليابان���ي كات���و، وف���از 
االستوني كاوبو على السويدي توبياس.

خـالـد بـن حـمـد: مـقـاتـلـو الـبـحـريـن أقـويـاء
ن��ت��ائ��ج م��م��ي��زة ل��اع��ب��ي م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ف���ي ال���ي���وم ال��ث��ان��ي م���ن ال��م��ن��اف��س��ات

تغطية – اللجنة اإلعالمية

27 sports@albiladpress.com

األربعاء
14 نوفمبر 2018 
6 ربيع األول 1440

واصل سمو الشيخ خالد بن حمد متابعته واهتمامه الشخصي سواء للبطولة  «
عموما ومقاتلي منتخبنا الوطني خصوصا، من خالل حضوره الالفت والبارز 

ووقوفه الدائم خلف الالعبين على أرضية الصالة.

وتأتي هذه الخطوة من سموه دعما وتشجيعا للمقاتلين، ومن غير شك فإن  «
هذه الخطوة تمنح العبي المنتخب دفعة معنوية وتحفيزيا كبيرا؛ لبذل المزيد 

من الجهد والعطاء في نزاالتهم مع خصومهم بحثا عن تحقيق النتائج اإليجابية 
والوصول لمراحل متقدمة من البطولة وصوال للظفر بالمراكز األولى.

وحرص سموه على التواجد مع مقاتلي البحرين في حلبة النزال؛ من أجل شد أزر  «
المقاتلين وتوجيههم التوجيهات الفنية الالزمة لتحقيق الفوز في النزال وضمان 

وجود أكبر عدد ممكن من مقاتلي البحرين في األدوار النهائية.

خالد بن حمد يشد من أزر مقاتلي المملكة

جانب من متابعة سمو الشيخ خالد للمنافسات

أكد رئيس االتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة غاريث براون أن انطالقة  «
البطولة هذا العام تبشر بخير، مشيرا إلى الثقة الكبيرة التي وضعها 

االتحاد في مملكة البحرين لتحقيق النجاح على غرار ما حققته في نسخة 
العام الماضي.

جاء ذلك بالمؤتمر الصحافي الذي أعقب منافسات اليوم األول وأقيم في  «
صالة مدينة خليفة الرياضية، إذ أشاد براون برعاية سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة وحرصه على دعم هذه الرعاية، مقدرا الجهود الكبيرة التي 
يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعمه الكبير ليس على 

المستوى المحلي فحسب، بل عالميا ودوليا.

براون: وضعنا ثقتنا في البحرين

أكد الرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة دايزن وايت أن  «
نجاح البحرين في العام الماضي دفعنا لمنحها حق االستضافة هذا العام، 

مؤكدا أن االتحاد سعيد جدا بما تحقق من نجاحات، خصوصا أن البحرين تعتبر 
وجهة مثالية لهذه الرياضة؛ لما قدمته من إسهامات في تطوير اللعبة.

ولفت دايزن وايت إلى أن تطور اللعبة في البحرين لم يأت من فراغ، بل من  «
خالل الدعم الذي يقدمه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مستشهدا 

بالنتائج التي حققها المنتخب في مشاركاته في بطوالت العالم.

البحرين وجهة مثالية

قال المقاتل السابق بفريق ومنظمة خالد بن حمد توريس شورتي في  «
المؤتمر الصحافي إن البحرين قدمت نموذجا مميزا لتطور اللعبة من 

خالل دعمها الالمحدود مستشهدا باستضافة البطولة لعامين متتاليين، 
مشيدا بالدعم الكبير الذي حصل عليه شخصيا من سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة، مؤكدا أن النتائج التي حققها في البطوالت التي شارك فيها 
جاءت بفضل هذا الدعم، وأنه حقق طموحاته في هذه اللعبة نتيجة هذه 

الفرصة الكبيرة التي حصل عليها.

دعم كبير

ح���رص النائ���ب األول رئي���س المجل���س األعل���ى للش���باب والرياض���ة الرئيس الفخ���ري لالتح���اد البحريني لفن���ون القتال 
المختلطة BMMAF سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على مؤازرة ومساندة العبي منتخبنا الوطني لفنون القتال 
ف���ي منافس���ات اليوم الثاني من بطول���ة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة، التي تع���د أكبر حدث رياضي في القارة 
اآلس���يوية متمث���ال في أس���بوع بري���ف الدولي للقت���ال، الذي يقام ف���ي مملكة البحري���ن تحت رعاية ممث���ل جاللة الملك 
لألعمال الخيرية وش���ؤون الش���باب رئيس المجلس األعلى للش���باب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية س���مو 

الش���يخ ناصر بن حمد آل خليفة بتنظيم من االتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون والش���راكة مع االتحاد 
الدولي لفنون القتال المختلطة واتحاد القتال الش���جاع، إذ يش���هد إقامة النس���خة الخامس���ة من بطولة العالم للهواة، 
والنسخة الثامنة عشرة من بطولة القتال الشجاع - بريف في الفترة 11 - 18 نوفمبر الجاري على صالة مدينة خليفة 
الرياضية، ويش���هد أيضا إقامة النس���خة الخامس���ة من بطولة العالم للهواة والنس���خة الثامنة عشرة من بطولة القتال 

الشجاع.



فوتبول ليكس
ه���دد االتحاد األوروبي لك���رة القدم باعادة ملفات األندية التي تحوم حولها الش���بهات 

بمخالفة قاعدة اللعب المالي النظيف.

وج���اء موق���ف االتح���اد األوروب���ي بعدم���ا 
كشفت مجلة “در شبيغل” األلمانية الثالثاء 
الماضي في سلس���لة جديدة من تس���ريبات 
“فوتبول ليكس”، أن نادي مانشستر سيتي 
بطل الدوري اإلنجليزي تعمد التحايل على 
قواني���ن اللع���ب المال���ي م���ن خالل الس���ماح 
ألط���راف راعي���ة ل���ه ف���ي اإلم���ارات، بض���خ 

أموال نقد لتغطية عجز ميزانيته.
اطلع���ت  إنه���ا  األلماني���ة  المجل���ة  وقال���ت 
عل���ى وثائ���ق داخلي���ة ناق���ش فيه���ا الن���ادي 
س���بل تغطي���ة عج���ز يبلغ 10 ماليي���ن جنيه 

استرليني )13 مليون دوالر(.
وكش���ف االتح���اد القاري في بيان���ه أنه “في 
حالة توافر معلومات جديدة حول ارتكاب 
مخالفات ف���ي قضايا س���ابقة مقفلة، فهناك 
إمكاني���ة إلع���ادة فت���ح ه���ذه القضاي���ا على 

اساس كل حالة على حدة”.
“اللع���ب  أن  عل���ى  الق���اري  االتح���اد  وش���دد 
المال���ي النظيف يعتمد عل���ى تعاون األندية 
في االعالن عن وضع مالي كامل وحقيقي. 
يعتم���د )اللع���ب المال���ي النظي���ف( عل���ى أن 

تكون المعلومات عادلة ودقيقة”.

نجــاة كينتيـــرو

وكاالت
تعتبر االدعاءات األخيرة األحدث في سلسلة جديدة 
من تسريبات “فوتبول ليكس”، والتي بدأت مجموعة 

من وسائل اإلعالم األوروبية نشرها الجمعة.
وتنص قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها 

االتحاد األوروبي، على عدم إنفاق أي ناد أكثر مما 
يجني خالل موسم واحد، وعدم تجاوز عجزه المالي 

سقف 30 مليون يورو خالل فترة ثالثة أعوام. 
وتراوح العقوبات في حال الخرق من الغرامة المالية، 

إلى اإلبعاد عن المسابقات القارية.
وفي التسريات التي نشرت الجمعة، أشار موقع 

“ميديا بارت” الفرنسي الى أن جاني إنفانتينو، 
الرئيس الحالي لالتحاد الدولي لكرة القدم والذي كان 

وقتها أمينا عاما لالتحاد األوروبي للعبة، تفاوض 
بشكل مباشر على االتفاق مع سيتي للتقليص 

الغرامة التي فرضت عليه العام 2014. واعتبر الفيفا 
هذه التسريبات محاولة للنيل من رئيسه.

ذك���رت تقارير كولومبية أن خ���وان كينتيرو مداف���ع ديبورتيفو كالي 
نجا من اإلصابة عندما تعرضت سيارته إلطالق نار بعدما أخفق في 
الوص���ول إل���ى األدوار النهائية ب���دوري الدرجة األول���ى المحلي لكرة 

القدم.

وق���ال كينتي���رو للصحفيي���ن إن���ه 
ش���قيقه  م���ع  الس���يارة  ف���ي  كان 
عقب المباراة أمام باستو قبل أن 
يطل���ق رجالن عل���ى دراجة نارية 

الرصاص.
عم���ره  البال���غ  الالع���ب  وأض���اف 
الس���يارة  أق���ود  ”كن���ت  عاًم���ا   23
إل���ى منزل���ي برفق���ة ش���قيقي ث���م 
الحظت أن ش���خًصا يط���رق على 
نافذة الس���يارة وش���اهدت يوجه 

المسدس نحوي“.
وتابع ”الش���يء الوحيد الذي كان 
بوسعي فعله هو التصرف بأسرع 
س���رعتي  وزي���ادة  ممك���ن  ش���كل 
ف���ي االبتع���اد. لكنهما أطلق���ا النار 
ولحس���ن الحظ ج���اءت الطلقات 

في باب الس���يارة. أشكر ربي أني 
نج���وت دون التعرض ألي إصابة 

وهكذا حال شقيقي“.
وواصل كينتيرو ”هذه األشياء ال 
يمكن تفسيرها فكرة القدم لعبة. 
الي���وم ح���دث ذل���ك مع���ي وغ���ًدا 
س���يحدث م���ع العبي���ن آخرين. ال 

يمكن حدوث ذلك“.
وش���ارك كينتي���رو، ال���ذي خ���اض 
خم���س مباري���ات م���ع س���بورتنج 
الموس���م  اإلس���باني  خيخ���ون 
ديبورتيف���و  ف���وز  ف���ي  الماض���ي، 
كال���ي -1صف���ر ي���وم األح���د لك���ن 
الفري���ق بق���ي خ���ارج أول ثمانية 
ل���أدوار  يتأه���ل  ول���م  مراك���ز 

اإلقصائية.

وكاالت

وكاالت

حظ���ي البرتغالي كريس���تيانو رونال���دو نجم يوفنتوس بأمس���ية رائعة 
وذل���ك بعدم���ا تمك���ن من تس���جيل أول هدف ف���ي مس���يرته االحترافية 
على ملعب س���ان س���يرو، في فوز الس���يدة العجوز على ميالن بهدفين 

رد بالدوري اإليطالي. 

الدولي���ة،  التوق���ف  فت���رة  وم���ع 
توجه النجم البرتغالي لمشاهدة 
مباراة نوفاك ديوكوفيتش أمام 
الت���ي  األميرك���ي ج���ون إيس���نر، 
حسمها الالعب الصربي لصالحه 
ف���ي  رد  دون  بمجموعتي���ن 
ا  البطول���ة الختامية المقامة حاليًّ

في العاصمة البريطانية لندن.
مازًح���ا  ديوكوفيت���ش،  وق���ال 
ع���ن حض���ور رونال���دو للمباراة: 
“ارتدي���ت اليوم أل���وان فريقه، 
وأنا عل���ى ثقة بس���عادته تجاه 
إل���ى  إش���ارة  ف���ي  األم���ر”،  ه���ذا 

اللونين األبيض واألسود.
“م���ن  ديوكوفيت���ش:  وأض���اف 
الرائ���ع أن نملك الع���ب كرة قدم 

���ا بش���كل  عظيًم���ا ونجًم���ا رياضيًّ
مباري���ات  يحض���ر  مثل���ه،  ع���ام 
التنس، هو اعتاد على مش���اهدة 
الكثير م���ن المباريات في بطولة 
مدري���د س���واء ل���ي أو لن���ادال أو 
لفيدرر، هو من مشجعي التنس، 

وهذا أمر رائع”.
أب���رز  م���ن  واح���د  “ه���و  وتاب���ع: 
خ���الل  العال���م  ف���ي  الرياضيي���ن 
العق���د األخير، وم���ن الرائع للعبة 
التن���س أن تمل���ك مش���جًعا مثله، 
ش���اهدته يتواج���د الي���وم رفق���ة 
أس���رته، ولكنني لم أحظ بفرصة 
وآم���ل  المب���اراة،  عق���ب  لقائ���ه 
أن أحظ���ى بتل���ك الفرص���ة ه���ذا 

األسبوع”.

كريستيانو رونالدو

ديوكوفيتش يداعب كريستيانو

وكاالت

قال���ت صحيف���ة تايم���ز أمس الثالث���اء إن االتح���اد اإلنجلي���زي لكرة الق���دم يخطط 
لتقلي���ص ع���دد الالعبين األجانب في فرق ال���دوري الممتاز من 17 إلى 12 العبا في 
ظ���ل الرغب���ة في التعامل مع خ���روج بريطانيا من االتحاد األوروب���ي ولزيادة عدد 

الالعبين المحليين.

ول���و تقرر تنفي���ذ هذا المقت���رح، المتوقع 
تقديمه لأندية هذا األس���بوع، س���يعني 
ذلك إج���راء تغييرات كبي���رة في الكثير 
من الفرق. ويملك 13 فريقا أكثر من 12 

العبا أجنبيا هذا الموسم.
وق���ال ال��ت��ق��ري��ر إن االت��ح��اد 
اإلن��ج��ل��ي��زي س��ي��واف��ق في 

المقابل على منح األندية 
ت��ص��ري��ح ال��ع��م��ل، ال��ذي 
عادة ما يكون مطلوبا 

ل��الع��ب ال��ق��ادم من 
خ������ارج االت���ح���اد 
األوروب��������������������ي، 
ارتباطه  بمجرد 
ناديه  م��ع  بعقد 
ف�������ي ال�����������دوري 

الممتاز.
وأض���اف التقري���ر أنه 

ف���ي حال عدم توصل األندية إلى اتفاق 
م���ع االتح���اد اإلنجلي���زي فإنها س���تواجه 
إمكاني���ة س���ير كل العب���ي دول االتح���اد 
األوروبي في نفس إج���راءات الالعبين 
اآلخرين للحص���ول على تصاريح العمل 

المطلوبة.
وك���ان���ت رئ��ي��س��ة ال�����وزراء 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ت��ي��ري��زا م��اي 
ق��ال��ت ي���وم االث��ن��ي��ن إن 
ه���ن���اك ب��ع��ض األم����ور 
ل�����م ي���ت���م ال���ت���وص���ل 
ف��ي��ه��ا إل�����ى ح��ل��ول 
خ��روج  بخصوص 
ب����ري����ط����ان����ي����ا م��ن 
االت��ح��اد األوروب��ي 
ف�����ي ظ�����ل اس���ت���م���رار 
ال�����م�����ف�����اوض�����ات ب��ي��ن 

الطرفين.

معضلة إنجلترا

sports@albiladpress.com
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اختير النجم الس���ويدي زالتان ابراهيموفيتش العب لوس أنجليس غاالكس���ي أفضل العب جديد في 
الدوري األميركي لكرة القدم، متفوًقا على المهاجم اإلنجليزي واين روني.

وتص���در زالت���ان )37 عاًم���ا( الترتي���ب ف���ي اقت���راع 
لمدرب���ي والعب���ي ال���دوري باإلضافة إل���ى لجنة من 
الصحافيي���ن، فن���ال 36,36 % من األصوات مقابل 
32,25 % لروني قائد فريق دي سي يونايتد. وحل 
المكسيكي كارلوس فيال العب لوس أنجليس أف 
سي ثالثا )13,47 %(. وسجل زالتان 22 هدًفا و10 
تمريرات حاس���مة، وهي المرة الثالثة يس���جل فيها 
العب أكثر من 20 هدًفا و10 تمريرات في موس���م 
واحد. وفاز غاالكس���ي 9 مرات وخس���ر مرتين في 

كل مرة كان يسجل فيها زالتان هدفا.
وتك���رم هذه الجائ���زة الالعبين الج���دد في الدوري 
لك���ن م���ع خب���رة احترافي���ة س���ابقة، م���ا يعن���ي أن 
الالعبين المبتدئين من دون خبرة ليس���وا مخولين 

بالترشح لهذه الجائزة.
ورف���ع زالت���ان به���دف أكروبات���ي رائ���ع ف���ي مرمى 

تورونت���و رصي���ده إل���ى 500 ه���دف في مس���يرته، 
في 15 س���بتمبر الماضي، لينضم إلى األسطورتين 
األرجنتيني ليونيل ميس���ي والبرتغالي كريستيانو 
رونال���دو، كثالث أفضل العب حال���ي يحقق إنجاًزا 
مماثال. وفشل زالتان في قيادة فريقه إلى األدوار 
اإلقصائي���ة “ب���الي أوف”، لك���ن مس���يرته تضمن���ت 
إنج���ازات كبي���رة م���ع أندي���ة برش���لونة اإلس���باني، 
باري���س س���ان جرم���ان الفرنس���ي وانت���ر اإليطالي. 
ويمل���ك في رصي���ده الدولي 62 هدًفا وش���ارك في 

مونديالي 2002 و2006.
من جهته، سجل روني 12 هدًفا في 21 مباراة  «

مع دي سي يونايتد بعد انتقاله اليه في يوليو 
الماضي، مساهما بتأهله إلى البالي أوف، وهو 

تفوق على زالتان بتصويت المدربين، فيما 
رجح زالتان الالعبون والصحافيون.

وكاالت

زالتان األفضل

زالتان ابراهيموفيتش

وكاالت

اس���تدعي جوناثان كلينس���مان، نجل الهداف الدولي األلماني الس���ابق 
يورغن كلينسمان، إلى المنتخب األميركي من أجل الدفاع عن مرماه 
للمرة األولى، وذلك في المباراة الودية المقررة الخميس ضد إنجلترا 

على ملعب “ويمبلي” في لندن.

ويمل���ك الح���ارس البالغ م���ن العمر 
21 عاًم���ا والمولود ف���ي نيوبورت 
بيتش )كاليفورنيا( حيث مس���قط 
األزي���اء  عارض���ة  والدت���ه  رأس 
السابقة ديبي تشين، الجنسيتين 
ل���م  لكن���ه  واألميركي���ة  األلماني���ة 
ل���ه أن داف���ع ع���ن مرم���ى  يس���بق 
خ���اض  ب���ل  ألماني���ا  األم  وطن���ه 
مباري���ات مع المنتخب���ات العمرية 

للواليات المتحدة.
وأفاد كلينسمان االبن الذي يدافع 
���ا ع���ن ألوان هرت���ا برلين، من  حاليًّ
س���تيفن  زاك  الح���ارس  إصاب���ة 
ليحظ���ى بفرصة الدفاع عن ألوان 
المنتخب األميركي للمرة األولى.

الخمي���س  لق���اء  وبع���د 
ض���د اإلنجلي���ز، يلتقي 
األميركي  المنتخ���ب 
إيطاليا  م���ع  الثالثاء 
ا أيض���ا في غاند  وديًّ

البلجيكية.

أميركا تستدعي كلينسمان

ق���اد أنتون���ي ديفي���س فريقه ني���و أورليانز 
األول���ى  الخس���ارة  الح���اق  إل���ى  بيليكان���ز 
المنطق���ة  متص���در  رابت���ورز،  بتورونت���و 
الش���رقية، عل���ى أرضه ه���ذا الموس���م، في 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وس���جل ديفي���س 25 نقط���ة و20 متابع���ة، 
ليف���وز فريق���ه 110-126، ف���ي ظ���ل تأل���ق 
الثالث���ي ايتواون م���ور )30 نقطة(، الموزع 
29 نقط���ة و14  ج���رو هولي���داي صاح���ب 
تمري���رة حاس���مة وجولي���وس ران���دل )17 
نقط���ة و12 متابع���ة(. وه���ذه أول خس���ارة 
متتالي���ة،  انتص���ارات   6 بع���د  لتوروتت���و 

والثانية هذا الموسم مقابل 12 فوًزا.
ف���ي المقابل، حق���ق بيليكانز ف���وزه الثالث 
 6 مقاب���ل  الموس���م  ه���ذا  والس���ابع  توالي���ا 
خس���ارات، معوض���ا جزئيا س���قوطه في 6 

مباريات على التوالي بعد بداية واعدة.
واحتفل فيالدلفيا سفنتي سيكسرز  «

بضم النجم جيمي باتلر، بتغلبه على 
مضيفه ميامي هيت 124-114.

وكاالت

سقوط رابتورز

وهذه ليست المرة األولى التي يحضر فيها رونالدو مباراة لديوكوفيتش، ففي العام الماضي، تواجد  «
النجم البرتغالي في المباراة التي فاز بها رافائيل نادال على الالعب الصربي في نصف نهائي بطولة 

مدريد لألساتذة.

جماهير كولومبية )أرشيفية(

وهناك الكثير من جدل حول سالمة الالعبين في كولومبيا منذ مقتل أندريس إسكوبار مدافع  «
المنتخب الوطني بعد أيام من التسجيل بطريق الخطأ في مرماه في لقاء أمام الواليات المتحدة في 

كأس العالم 1994.



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

أعل���ن بن���ك البحري���ن الوطني اليوم عن تدش���ين أول ص���راف آلي متنقل ضمن مجهوداته لجعل خدم���ات توفير النقد في متناول العمالء، وتع���د هذه إضافة متميزة 
لشبكة فروع وأجهزة صراف آلي التابعة للبنك، والتي تعد األكبر في مملكة البحرين. 

ويأت���ي إطالق خدمة الص���راف اآللي 
بن���ك  الت���زام  م���ع  انس���جاما  المتنق���ل 
إل���ى  بالتح���ول  الوطن���ي  البحري���ن 
أح���دث  وط���رح  الرقمي���ة  الصيرف���ة 
م���ا توصل���ت إلي���ه التكنولوجي���ا ف���ي 
الحلول المصرفية المبتكرة. وسيوفر 
جهاز الصراف اآلل���ي المتنقل للعمالء 
بس���هولة  النق���دي  الس���حب  خدم���ات 
ال  الت���ي  المواق���ع  ف���ي  أكب���ر  ويس���ر 
تتوافر فيها خدم���ات المصرفية مثل 
والرياضي���ة  الترفيهي���ة  الفعالي���ات 

والمهرجانات العامة والمعارض. 
النق���د  لخدم���ات  تقديم���ه  وبفض���ل 
البعي���دة،  المناط���ق  ف���ي  الميس���ر 
ستتمكن ش���ريحة واسعة من العمالء 
وحامل���ي بطاقات الص���راف اآللي من 
التمت���ع بأوقاته���ا م���ع توف���ر الس���يولة 
الالزم���ة؛ لقضاء حاجياتها الش���رائية. 
كما س���يتم اس���تخدام وحدة الصراف 
اآلل���ي الجدي���دة في مواق���ع أصحاب 
األعم���ال أو إلح���الل أجه���زة الصراف 
اآلل���ي الخارج���ة ع���ن نط���اق الخدم���ة 

مؤقتا.
بهذه المناس���بة، صّرح مدي���ر التحول 
بقطاع األفراد لبنك البحرين الوطني 
محمود العالي: “نحن سعداء باإلعالن 
المصرفي���ة  وحدتن���ا  تدش���ين  ع���ن 
التركي���ز  وس���نواصل  المتنقل���ة. 
عمالئن���ا  احتياج���ات  مواكب���ة  عل���ى 
واالس���تثمار ف���ي مواردن���ا وش���راكتنا 

مع مؤسس���ة سكيور سيرفس���ز ليمتد 
)SSL( لتقدي���م مس���تويات أعل���ى من 

الخدمة والكفاءة واالنتشار”. 
للغاي���ة  ملتزم���ون  “نح���ن  وأض���اف 
ف���ي الوص���ول بش���كل أق���رب لعمالئنا 
وللمجتمع ككل، وستس���مح لنا وحدة 
الصراف اآلل���ي المتنقلة ب���أن نتواجد 

في كل مكان يرتاده عمالؤنا”. 

عبر العالي عن سعادته البالغة إلطالق وحدة الصراف اآللي المتنقلة  «
بالتزامن مع معرض البحرين الدولي للطيران، الذي يعتبر واحدا من أهم 
وأكبر الفعاليات المقامة على مستوى المملكة وصناعة الطيران عالميا.

العال��ي: ملتزم��ون ف��ي الوص��ول بش��كل أق��رب لعمالئن��ا

“الوطني” يطلق أول صراف آلي متنقل

“بتلكو” تمنح موظفيها تذاكر لمعرض الطيران

تزين���ت الكلي���ة الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية )RCSI Bahrain( بالعديد من األلوان، األصوات والنكهات 
م���ن جمي���ع أنح���اء العالم حي���ث أجتمع الط���الب، الموظفي���ن والضيوف في ح���رم الجامع���ة الواقع بالبس���يتين لحض���ور أحد أكبر 

المناسبات السنوية.

يش���ار إلى أن مناسبة األمسية الدولية 
أكث���ر  وأذواق  ثقاف���ات  ع���ن  تكش���ف 
م���ن 35 جنس���ية مختلف���ة م���ن كلي���ة 
والقبال���ة  التمري���ض  وكلي���ة  الط���ب 
وكلية الدراس���ات العليا، وقد انتشرت 
األطعم���ة واألزياء الش���عبية ووس���ائل 
التس���لية المتنوع���ة م���ن جمي���ع أنحاء 
العال���م في مبادرات قام بها طالب من 
دول تش���مل الكوي���ت وكن���دا وإيرلندا 
وإيطالي���ا وآيس���لندا ومص���ر باإلضافة 

إلى الهند.
تتب���ع جامع���ة RCSI Bahrain للكلي���ة 
الملكي���ة للجراحي���ن في إيرلن���دا التي 
تأسست في العام 1784؛ وهي جامعة 
مرخصة ف���ي مملكة البحرين كجامعة 
ف���ي  وكنظيرته���ا  مس���تقلة.  خاص���ة 
 RCSI Bahrain إيرلندا، ف���إن جامع���ة

هي مؤسسة علوم صحية غير ربحية 
ترك���ز عل���ى التعلي���م واألبح���اث لدف���ع 

التغيي���ر اإليجابي ف���ي جميع مجاالت 
صحة اإلنسان في جميع أنحاء العالم.

“البحري�����ن الطبي���ة” تس��تضي���ف “األمس��ية الدولي���ة”
ثقافات من 35 جنسية مختلفة
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قام���ت ش���ركة بتلكو، كج���زء من التزامه���ا تج���اه موظفيها، بتوزي���ع تذاكر 
لحضور معرض البحرين الدولي للطيران، الحدث األكثر إثارة وتشويًقا.

وتعد ش���ركة بتلكو الراعي الرس���مي 
الحص���ري  االتص���االت  وش���ريك 
مع���رض  م���ن  الخامس���ة  للنس���خة 
 ،2018 للطي���ران  الدول���ي  البحري���ن 
إط���ار  ف���ي  الخط���وة  ه���ذه  وتأت���ي 
ح���رص الش���ركة على المش���اركة في 
أبرز األح���داث المقامة ف���ي المملكة 

المب���ادرات  بدع���م  الت���ام  والتزامه���ا 
الوطنية على مدار السنة. 

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات  «
هذا المعرض ابتداًء من اليوم 

األربعاء المقبل، لتستمر حتى يوم 
السبت من هذا األسبوع، لتقدم 

المتعة والمرح لكافة أفراد العائلة.

في ضوء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة 
ق  “vat” المرتقبة في المملكة التي سُتطبَّ
بدًءا من شهر يناير المقبل، قدمت شركة 
الحص���ري  الم���وزع  للس���يارات  الزيان���ي 
البحري���ن  ف���ي  ميتسوبيش���ي  لش���ركة 

عرًضا مح���دوًدا لعمالئها - قبل تطبيقها 
- على سيارات الميتسوبيشي. ويعكس 
ه���ذا العرض مدى التزام ش���ركة الزياني 
بأفض���ل  عمالئه���ا  بتزوي���د  للس���يارات 

الخدمات والعروض في المملكة.

ويق���دم ع���رض م���ا قب���ل ضريب���ة القيمة 
المضافة أسعاًرا استثنائية على طرازات 
مختارة من س���يارات الميتسوبيش���ي ما 
يمنح العمالء فرصة امتالك واحد من 3 

خيارات ممتازة بسعر مخفض.

فازت VIVA البحرين، الشركة الرائدة في خدمات االتصاالت في المملكة، 
بجائ���زة “أفض���ل تحول رقمي لش���ركة اتص���االت” و”جائ���زة أفضل خدمة 
 Global Business عم���الء في مجال االتصاالت” ف���ي حفل توزيع جوائز
Outlook Awards 2018. وتأت���ى هذه الجوائز اعترافًا بإنجازات ش���ركة 
VIVA لكونه���ا دافع���ا رئيس���يا نح���و تحقيق تح���ول رقمي فعل���ي في جميع 

أنحاء المملكة وتقديم خدمة عمالء عالمية المستوى في البحرين.

وص���رح الرئي���س التنفي���ذي لش���ركة 
VIVA البحرين علي���ان الوتيد، قائالً 
“يش���رفنا الحص���ول عل���ى جائزت���ي 
أفضل تح���ول رقمي وأفضل خدمة 
 Global جوائ���ز  قب���ل  م���ن  عم���الء 
 Business Outlook Awards

.2018
 ولقد س���بق أن حصلن���ا على العديد 
من الجوائ���ز المتخصصة في مجال 
االتص���االت، األمر الذي يبرز جهودنا 

توقع���ات  تج���اوز  ف���ي  وإنجازاتن���ا 
العم���الء، ويثب���ت تفانين���ا ف���ي ه���ذا 

المجال. 
ونس���عى باس���تمرار لتحقي���ق أعل���ى 
االس���تطالعات  ف���ي  الدرج���ات 

المتعلقة بإرضاء العمالء”.
 وأكمل “صممنا رحلتنا االس���تثنائية 
للتح���ول الرقمي به���دف إثراء حياة 
عمالئن���ا عبر خل���ق تجرب���ة متكاملة 
لخدم���ة رقمي���ة حقيقية، وس���تكون 

هذه التجربة حجر األس���اس لكل ما 
نقوم به في المستقبل”.

كش���فت ش���ركة ماكالري���ن أتوموتي���ڤ النق���اب ع���ن س���يارتها المذهل���ة ماكالري���ن Speedtail ذات التصمي���م االنس���يابي الس���لس 
Hyper- من ماكالرين، حيث تعد أول Ultimate Series والمواصفات الفريدة من نوعها. وتشكل السيارة الجديدة بداية فصٍل جديد في
GT م���ن الش���ركة البريطانية الرائدة في مجال تصنيع الس���يارات الرياضية الفاخرة والس���يارات الخارقة والتي توف���ر تجارب قيادة فريدة من 

نوعها. وتمتاز Speedtail بقدرتها على الوصول إلى أعلى سرعة قصوى، لتتفوق حتى اآلن على أي من سيارات ماكالرين.

وف���ي ه���ذا الص���دد، عل���ق الرئي���س التنفي���ذي 
لش���ركة ماكالري���ن أتوموتي���ڤ ماي���ك فليويت 
وأن  ماكالري���ن  لش���ركة  يس���بق  “ل���م  بالق���ول 
Speed- س���يارة تش���ابه  س���يارة  أي   ننتج���ت 

tail حت���ى اآلن”.  وأض���اف “وباعتباره���ا أول���ى 
س���يارات ماكالري���ن المخصص���ة للطرقات من 
فئة Hyper-GT، تدمج سيارة Speedtail في 
تصاميمها اللمس���ات الفني���ة الرفعية مع أحدث 
ابت���كارات العل���م، حيث تجمع الس���رعة الفائقة 
مع وضعية القيادة المركزية، فضالً عن طابعها 

الفريد والمصمم حسب الطلب”. 
وتاب���ع: “تم تركيب نظام نق���ل الحركة الهجين 
للسيارة ضمن هيكلها خفيف الوزن والمصنوع 
م���ن ألي���اف الكرب���ون، والتصاميم االنس���يابية 
للس���يارات الت���ي حّطم���ت الكثي���ر م���ن األرقام 
القياسية في الماضي، في حين توفر مقصورة 

السائق الفاخرة والمكونة من 3 مقاعد تجارب 
قيادة مذهلة ومستويات ال تضاهى من التفرد 

ومواد مبتكرة لم يس���بق اس���تخدامها من قبل 
في السيارات المخصصة للطرقات”.

ق���ب���ل ت��ن��ف��ي��ذ ض���ري���ب���ة ال��ق��ي��م��ة ال��م��ض��اف��ة

الوتيد: تحقيق أعلى الدرجات باستطالعات رضا العمالء

تجس��يد حقيقي للفن والتكنولوجيا والس��رعة في سيارة واحدة

عرض استثنائي من “الزياني للسيارات” 

“VIVA” تفوز “بأفضل “تحول رقمي”

كشـف النقـاب عـن ماكالريـن 

عليان الوتيد
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سيكون أسبوعًا مميًزا بانفتاحك على اآلخرين.

ال تؤثر بك الضغوط فأنت تتمتع بحماية تعزز 
الثقة بالنفس.

تحتاج إلى ممارسة نشاط جماعي يعيد إليك 
الثقة.

سيساعدك التركيز وصفاء الذهن التخاذ 
القرارات الصحيحة.

بالرغم من جو التوتر إال أنك تعيش 4 أيام من 
الحظوظ.

تشعر بالصالبة والقوة في هذه الفترة واالنفتاح 
الجيد.

تتمتع بالقدرة على مواصلة المسيرة والمثابرة 
حتى خط النهاية.

بانتظارك إيجابيات كثيرة وممتازة 
وباستطاعتك االجتهاد والتقديم.

 حذار القطيعة والفشل السيما إذا كنت تعاني 
ا مشكلة وعقبات. حاليًّ

قد تشعر باألرق والقلق واالضطراب فال تجازف 
بمصالحك بالعمل.

أسبوع كثير التقلبات والحركة وتطغى المسائل 
العائلية على شؤونك.

 قد تعيش حالة من التوتر أو تفكير مشوش 
وقلب غير مطمئن وتردد.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

14 نوفمبر

 1968

انفجار عدد من 
القنابل في 

أماكن عامة 
ومختلفة 
أثناء زيارة شاه 

إيران محمد رضا بهلوي 
للكويت.

ذكرت الفنانة فريال 
يوسف أنها ستجسد دور 

البطولة النسائية أمام 
النجم محمد سعد في 
فيلم “محمد حسين”، 

مبينة أنها ستبدأ تصوير 
مشاهدها خالل األيام 

المقبلة.

tariq.albahar
@albiladpress.com

2018 م��ن  تبق��ى  م��ا  ف��ي  الحقيق��ة  الش��خصيات  أف��ام 

“Bohemian Rhapsody” األبرز

قام���ت نجوى كرم بتجربة في اس���توديوهات ال� MBC اس���تعدادًا إلطالق 
موسم جديد من Arabs Got Talent من مرحلة اختيار المواهب.

وما إن نشرت شمس األغنية اللبنانية 
ص���ورة عب���ر مواق���ع التواص���ل معلنة 
ب���دء اختي���ار المواهب حت���ى انهالت 
عليها عش���رات اآلالف من التعليقات 
المعلقي���ن  بي���ن  م���ن  واإلعجاب���ات.  
الفنان���ة الس���ورية أصالة نص���ري التي 

ّل���ك وفج���أة  قال���ت “فج���أة اش���تقت 
ردت  علي���ِك”.  أطمئ���ن  أن  أحبب���ت 
عليه���ا نج���وى “أن���ا يهمن���ي أن تكوني 
بخي���ر وأن تفاجئينا كي نش���تاق لك”. 
كذلك علقت الفنانة التونس���ية لطيفة 

وقالت “أنا فجأة اشتقت لكما”.

Arabs Got Talent نجوى في
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 1953
ليبيا تنضم إلى جامعة الدول العربية.

 1954
 عزل اللواء محمد نجيب من منصبه كرئيس للجمهورية في مصر.

1979
جيمي كارتر يعلن تجميد الودائع اإليرانية في المصارف األميركية.

 1987
الكويت تقرر استئناف عالقاتها الدبلوماسية الكاملة مع مصر.

 2001
قوات تحالف الشمال تسيطر على العاصمة األفغانية كابول.

30

طارق البحار

نش��ر الممثل المصري محمد صبحي عبر حسابه الخاص على 
أح��د مواقع التواصل االجتماعي صورة ل��ه مع زوجته الراحلة 

وذلك بمناسبة ذكرى استعدادهما لليلة الزفاف. 
وعّل��ق صبحي على الص��ورة قائال: “زوجت��ي الحبيبة نيفين.. 
مثل اليوم كنا نس��تعد للزفاف.. وكان ي��وم زواجنا الثالثاء 13 

نوفمبر 1973 الس��اعة واحدة ظهرا بمسجد الحسين.. حبيبتي 
رحم��ة الله عليك��ي.. انتي باقية في قلبي وف��ي عقلي وفي عملي 

وفي أبنائي أجمل وأعظم ما تركتيه لي”.

كشفت الممثلة المصرية ياس��مين صبري خالل تفاعلها مع 
متابعيه��ا عبر حس��ابها الخاص على أح��د مواقع التواصل 
االجتماعي ع��ن حقيقة أصوله��ا األوروبي��ة، حيث مازحت 
متابعيه��ا وأجاب��ت عل��ى تس��اؤالتهم قائلة:” أن��ا مصرية 
بي��ور” أي “أن��ا مصرية مح��ض”. وأكدت ياس��مين صبري 

خالل تفاعلها مع المتابعين أنها تعش��ق مدينة اإلسكندرية 
وتشعر بأنها في بيتها كلما تواجدت فيها.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية فيلمي “ليلة هنا وسرور”.

طرح الفنان اإلماراتي حس��ين الجسمي عمله الغنائي الجديد 
ال��ذي يحمل عنوان “ اج��ا الليل” عبر قناته الرس��مية على 
يوتيوب، وذلك بعد ان قام بالترويج لها عبر حسابه الخاص 

على احد مواقع التواصل االجتماعي.
األغنية مأخوذة عن موال لرامي العبودي، من تأليف ضياء 

الميالي، وألحان علي صابر، وتوزيع ومكس وماس��تر عثمان 
عب��ود. الجدير ذكره ان حس��ين الجس��مي كان ق��د طرح مؤخرا 

اغنية بعنوان “شفتك” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.

“ اجا الليل” جديد الجسميمصرية “بيور”صبحي يرثي زوجته

سيكون النصف األخير من العام  «
2018 مخصص لعدد من األفالم 
التي تتناول القصص الحقيقية 

ألشخاص وأحداث حدثت في 
الحقيقة، أسماء متنوعة من عالم 

الغناء الى العروش.. في هذه التقرير 
جولة في عدد من هذه االفالم التي 

ستعرض قريبا أو التي تعرض حاليا 
في سينكو البحرين وتتناول قصص 
وشخصيات من الواقع مثل الفيلم 

 Bohemian Rhapsody الكبير
والذي يعد من أبرز االفالم الغنائية 

المبنية على أحداث حقيقية وهو 
من بطولة النجم رامي مالك وفيه 

يقدم دور الفنان الراحل فريدي 
 Bohemian وتحديدا قصة أغنية

Rhapsody التي كتبها مركوري 
وغنتها فرقة الروك Queen. ويوثق 
الفيلم أحداث السنوات التي قادت 
فرقة Queen لظهورها األسطوري 

بالحفلة الموسيقية التابعة إلذاعة 
Aid Live 1985 ويعرض حاليا بنجاح 

في البحرين.

 بعد فوزه  «
باالوسكار 

يعود المخرج 
داميان شازيل 

مع بطل 
الفيلم ريان 

غوسلينغ 
في فيلم 

 First Man
عن اول 

رجل من 
وطئ سطح 

القمر وهو 
رائد الفضاء نيل ارمسترونغ، في فيلم 

سيدخل االوسكار بقوة هذا العام.

 يروي الفيلم  «
قصة محاولة 

ماري 
ستيوارت 

لإلطاحة بابنة 
عمها الملكة 

اليزابيث 
األولى، وتجد 

نفسها بعد 
محاولتها 

تلك ُمدانة 
بسنوات 

في السجن 
قبل مواجهة تنفيذ حكم إعدامها. الفيلم من 

بطولة ساوارس رونان ومارغوت روبي.

First Man Mary Queen of Scots 

من المرجح  «
ان يحصد 

الممثل 
تيومثي 

شاماليه على 
ترشيح ثان 

لألوسكار 
بدوره عن 

هذا الفيلم 
الذي يلعب 

فيه دور نيك 
شيف الذي 
يعاني من 

توتر العالقة مع والده دافيد )ستيف كاريل(. 
الفيلم مبني على مذكرات كتبها شيف 

بنفسه.

يلعب  «
ريتشي 

ميريت دور 
ريتشارد 
ويرشي 

جونيور الذي 
اصبح في 
عمر ال14 

اصغر عضو 
في مكتب 

التحقيقات 
الفدرالي. 

ويشارك في الفيلم ايضًا ماثيو 
ماكونوهي بدور والد ريتشارد.

 Beautiful BoyWhite Boy Rick 

القصة الحقيقية عن لي ايزرايل )تلعب دورها ميليسا  «
مكارثي(، صديقة القطط وأفضل ُكتاب السّير الذاتية 

المشاهير حيث عاشت حياتها خالل السبعينات 
والثمانينات ترصد مالمح النجمات الشهيرات، مثل: كاثرين 

هيبورن، تالوال بانكهيد، إستي الودر، والصحافية دوروثي 
كيل. عندما تتوقف لي عن نشر كتاباتها عاجزة عن مجاراة 

األذواق الحالية، ُتحول عملها الفني إلى الخداع والغش، 
بتحريض ومعاونة صديقها الوفي “جاك”.

Can You Ever Forgive Me?



“ثرى الدانة” تنظم “ تدوير الخشب” بجامعة البحرين

رحبت الممثلة وعارضة األزياء األميركية كيت أبتون بأول مولودة لها، عن طريق  «
نشر صورتها باألبيض واألسود على صفحتها الشخصية على موقع التواصل 

االجتماعي “إنستغرام”. وبحسب صحية “ذا صن” البريطانية، كشفت أبتون مع 
زوجها جاستين فيرالندر عن اسم ابنتهما، وهو جينيفيف أبتون فيرالندر، وهي 

التي وصلت بعد أيام من أول ذكرى لزواجهما.

نظم���ت حمل���ة ث���رى الدانة الس���بت الماضي ورش���ة بعنوان “إع���ادة تدوير الخش���ب” وذلك ف���ي مركز تنمية 
الصناع���ات الحرفي���ة، وتضمنت الورش���ة تدريب���ات عملية لكيفية إعادة تدوير الخش���ب بمس���اعدة مدربي 
الورش���ة األس���تاذ وهاب تقي واألس���تاذة زينب صالح يوس���ف، اللذان حرصا على أن تكون الورشة مفيدة 

ألعضاء الحملة والمشاركين فيها. 

هم  الدانة”  “ث��رى  حملة  أعضاء  أن  بالذكر  الجدير  و 
الحملة  ه��ذه  تندرج  حيث  البحرين،  جامعة  ط��اب 
لطلبة  االجتماعي  التسويق  مقرر  متطلبات  تحت 

ستقام  والتي  البحرين  جامعة  في  العامة  العاقات 
28-26 نوفمبر من  في كلية اآلداب وذلك في فترة 

الشهر الجاري.
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الفنزويلية مريم كالريت فلزكو 
غارسيا الفائزة في مسابقة الجمال 

لحظة تتويجها “ملكة جمال األمم - 
2018” في العاصمة اليابانية، طوكيو.

أعلن بري���د البحري���ن بوزارة 
المواصالت واالتصاالت عن 
اصدار طابعا تذكاريا واحدا، 
متوج���ا بصورة عاه���ل البالد 
صاحب الجالل���ة الملك حمد 
ب���ن عيس���ى آل خليفة وذلك 
بمناسبة مرور 100 عام على 
وص���ول أول طائ���رة لمملك���ة 

البحرين ١٩١٨ – ٢٠١٨.
وبهذه المناس���بة، تحتفل مملكة البحرين بمرور مئة عام على وصول أول طائرة 
إل���ى أجوائه���ا، فقد صمم الطابع الت���ذكاري بصورة تخيلية للطائ���رة؛ تخليدا لهذه 
الرحل���ة الريادي���ة، فق���د كانت ومازالت مملك���ة البحرين منذ ق���رون طويلة مركزا 
ومهدا لحضارات عديدة بحكم موقعها الجغرافي وثراء تاريخها التجاري؛ كونها 
بوتقة حضارية وبوابة لدول المنطقة ومحطة ارتكاز للمواصالت البحرية، ولكن 
بحل���ول ش���هر ديس���مبر 1918 ب���زغ فجر عهد جدي���د بدخولها عص���ر النقل الجوى 
بوص���ول أول الرح���الت الجوي���ة المس���جلة، وكان���ت طائرة تابعة للس���الح الجوى 
الملك���ي البريطان���ي في رحلة استكش���افية عن إمكان نقل البري���د الحكومي بين 
لندن وكلكتا بالهند، وتطويرها للوصول إلى أستراليا، فقد أدركت بريطانيا مبكرا 
أهمي���ة المواص���الت الجوي���ة من���ذ الع���ام 1916، حي���ث قامت بعض م���ن طائرات 
السالح الجوى الملكي البريطاني برحالت إلى بعض دول المنطقة خالل الحرب 
العالمية األولى )1914/1918(، وهناك بعض من القصص والروايات المشوقة عن 
رحالت استكش���افية أخ���رى الى دول المنطق���ة. أصبحت مملك���ة البحرين بعدها 
بس���نوات بوابة عبور للرحالت الجوية التجارية ما بين بريطانيا والهند وجس���را 
جوي���ا يرب���ط أوروبا وبالد ش���رق آس���يا وبع���ض دول المنطقة حين قررت ش���ركة 
الطي���ران األمبراط���وري المعروف���ة حالي���ا بالخطوط الجوي���ة البريطاني���ة، والتي 
تكونت من دمج عدة خطوط جوية مدنية في العام 1923 وبدعم من الحكومة 
البريطاني���ة إل���ى اتخاذ طريق ج���وي لرحالتها المتجهة نحو الش���رق عبر الخليج 
ف���ي الذه���اب والعودة في ش���هر أكتوبر 1932 لتبدأ مرحل���ة جديدة من الخدمات 

الجوية التجارية لنقل الركاب والبريد والبضائع.

طابع تذكاري متوج بصورة جاللة الملك

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

طفل السرطان

“الب���الد”  إنس���تغرام  متابع���و  تأث���ر 
بالخبر المنش���ور بعنوان “قبل وفاته 
بس���اعات... طف���ل الس���رطان يعتذر 
ألمه”. وحقق المنش���ور أعلى معدل 
الماضيي���ن.  اليومي���ن  ف���ي  تفاع���ل 
وعكس���ت التعليقات تعاطف���ا كبيرا 
م���ع أم الطفل. وقالت المس���تخدمة 
@jenan_bukamal: “هللا يصبره���ا 
ويرحمه برحمته الواس���عة”. وقالت 
المستخدمة @lail_layla: “طير في 

الجنة هللا يرحمه”.

@bahraininternationalairshow

@bahairshow

 التذاكر متوفرة في مجموعة مختارة من فروع بتلكو
وعبر الموقع اإللكتروني:

bahraininternationalairshow.com

هذه التذاكر تسمح بالدخول لمنطقة الجمهور فقط

 عيشوا أجواء التشويق في
معرض البحرين الدولي للطيران 2018

اشتر تذكرتك اآلن!

14 - 17 نوفمبر 2018
قاعدة الصخير الجوية

البالغين: 10 د.ب. - األطفال: 5 د.ب.

الراعي الرئيسيالمنظمين

الرعاة الذهبيون الناقل الرسمي
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